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Waar in de eige Benaamingen van al het geene in het ganfche RYK
DER NATUUR gevonden word, nevens die van allerlei KUNSTEN ^
WETENSCHAPPEN, STAATS- en OORLOGS-KUND1GE
ZAKEN, RIDDERLYKE OEFFENINGEN, AMBACHTEN, enz. verklaart worden.
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WEL-EDELE GESTRENGE HEEREN.

?ET tetrenwoordijr AL GEMEEN K U N STI W O O R D E N B O E K DER W E T E N SCHAP P E N word UWE W EL-E D E L E
GESTRENGHEDEN met eendiepe eerbiedigheit aangeboden en opgedragen. Gelykerwyze
ik daar by een rechtmatig oogmerk hebbe ; dus
vertrouwe ik
IK ,, UWE WEL-EDELE GESTRENGHEDEN
zullen dit Werk met toegenegenheit ontfangen. Een oprechte
hoo^chtinsj, die ik voor UWE WEL-EDELE GESTRENGHE-

HEDEN heb, heeft mydaar toe aangezet,en die vrymoedigheit doen gebruiken.
En trouwens, aan wien konde ik een Werk van die natuur
gevoeglyker opofferen, dan aan U W E W E L - E D E L E GESTRENGHEDEN? die ikhetmy voor een zonderlinge eer
achte, voor dezen in enige agter een volgende jaren onder myne Leerlingen getelt te hebben. Zedert welken tydt myne liefde entoegenegenheit ineenIchuldige hoogachting maar UWER
WEL-EDELE GESTRENGHEDENachtingm liefde en genegenheit 't mywaarts verandert is. Dus heeft de Heere Godt
mynen wenfeh in dezen vervult. Gaven UWE WEL-EDELE
GESTRENGHEDENmy in die bloejendejaren UWER Leerlingfehap doorflaande preuven van naarftigheit in Latynfche en
Griekfche Letter-oeifeningen, ende blyken van een cdelmoedigen geeft, ftrevende langs den weg van deugd tot die trappen
van eer en aanzien, die Dezelve en nu met zoo veel luifler in
de Republyk bekleden, en die in 't vervolg,zoo ik wenfeheen
hope,x van UWE WEL-EDELE GESTRENGHEDENnog
{taan bekleedt te worden; ik oordeelde het van mynen plicht
te zyn, UWE WEL-EDELE GESTRENGHEDEN op myne
beurte wederom een preuve te geven, hoe ik myne tuflehenuuren, die ik van myne openbare Bediening ledig heb, en ten
dele van geoorloofde uitfpanningen, ten dele van myne ruft
afbreke , gewent ben te befteeden ••, met verzoek , dit als
een onderpand van myne oprechte eerbiedigheit, die ik voor
U W E WEL-EDELE GESTRENGHEDEN heb, en tot aan
het einde van myn leven bewaren zal, aan te merken.
Ik eindige met een hartgrondige wenfeh, dat het den Heere behage, U W E WEL-EDELE GESTRENGHEDEN in Derzelver dierbare Perzonen, geachte Familien, en aanzienelyke Bedieningen met zyne veelvuldige zegeningen meer en meer te bekroonen. Hy vervulle U W E WEL-EDELE GESTRENGHEDEN met die kennifïè en Godzaligheit, waar door het Geftoelte
Uwer eer tot een gryzen ouderdom luifterryk gemaakt worde!
Waar mede ik ben
UWER WELEDELE GESTRENGHEDEN
Zcsr nederige Dienaar,
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Ref/or van Sil1! 701/s - Scboole te Hamburg.

'I- Wf^Ê%etmet&e®e *& nu eenjaar geleden , toen de Staats- en Kocranteo| p w | Tolk, of Woord-Boek der Geleerden ca Ongelecrdeo , ten
M3$ji^
twaalfden maal in V licht kwam, in de Voorrede heb belooft^
••dat is van de Heeren Boekhandelaren nu in der daad vervult.
Il. Te weten than.r Eomt te ~'oorfi/;Y;J bet Twecdc DeeI 'Pan dit ge·u'enflh:
Boek, iu hope, dat bet tc» mirJjlen valt diegelJelt nics k-wafyk zal gel/fJmen

'U/orden, die 'er een zoo g1'OOtC begeorte na geto01Jt heb6c1t41

III. 'Desze/ft a/zollderI1'ke 7jtel is: Natuur-Kllnft.Berg-Handwcrks-enKoop~
mans Woord Boek. fYe/!t.eJJ Tyt cl il: niemand dztydefyk Ean 1./erklaren, die
zig nies atuorens met my ill cen kort onder zaet: VillI de Geteerda /17eten/cb.tlJpen der mesfiben beef! iuge/ateIJ,
r

IV.ltder WetenJchap kan of twcederlei wyzfvoorgedragen worden; de eeue
'wyze ssords METHOVVS STJTEMATICA, de andere METHOVVS

ALPHABETICA genaamt.

v. Volge1l1

de SyO:ematifche Methode hange de meeerie nan clltander, en
hare fiukke" worden in die orde ooor geJIelt, dllt het ee» ttyt het IZlldet:
.~toeit.
- -~.-~VI.

VOORREDE VAN DEN HEERE
VI. In tegendeel volgens de Alphabctifche Methode hangt niets aanmalkan*
der, maar de ganjche IVetenfchap wordt in kleine ftnkjes gefcheurt, en
zonder zamenhang dus voorgedragen , gelyk het de orde der vier en twintig Letteren vereifcht.
\ II. Als ik nu zeggen moet, wat men van deze twee Methoden te houden
heeft, moet alvorens duïdelyk getoont zyn , wat Vr tot een bondige IVetenfchap vereifcht wordt,
VIII. Namentlyk, wil iemand roemen, iets te weten, hy moet op drie vragen
grondig tonnen antwoorden; Voor eerfi, Wat de zake zy ? Ten anderen f
Hoe veelder lei die zake zy ? Ten derden s waarom de zake zoo of anders zy ?
.>
-ér-

IX. Op de e erfte vrage behoort een duidely keD&mtxz ofVerklaring; op de
tweede een bekwame Dlvi&o. of Verdeling \ op de derde een grondige Demonftratie of Betoo^ing.
X. Alwie nu een Weienfchap dus wil begrypen , dat hy op alle deze drie
vragen nauwkeurig kan antwoorden , moet zig in die IVetenfchap volgens
een Syfteaiatifche Methode onderwyzen laten.
XI. Ja9 als 'er eens een tydt zoude komen , dat dezeSyfrematifcheMethode niet meer in gebruik was, wy zouden gene grondige geleer theit meer
bezitten.
XI!. In tegendeel, wil iemand juifl gene demonftratien maken, en heeft hy
weinig met divifien op , begerende maar ten korte definitie van een zake,
die kan daar deze Alphabetifche methode zonder moeite tot zyn oogmerk
komen.

XIII.

JOHAN

HUBNER;

X I I I . Maar men moet niet gedenken , dat een bekwame befchryvmg
van een zake weinig te beduiden heeft; want de ondervinding leert, dat
de menfchen vele hondert woorden in de dage lykfthe converfaiie gebruiken%
waarvan ze niet alleen gene duidelyke befchryving in den mond, maar zelfs
geen eigentlyk denkbeeld in de herftenen hebben.
XÏV. Men neme hiervan maar een proeve met enige Theologifehe
woorden, die in alle *Predikatien 'voorkomen ; en wen vrage 3 niet iemand' !
die van de Theologie profeffie maakt > maar enig ander eerlyk man, die zig
tets van &y$$ Chriftendom inbeeld, wat hy van het Zaligmakend Gelove >
vanden Ouden Adam, van het N'euwe Schep zei, van de Wedergeboorte^
van de Eigen-liefde, Zelfs, verloochening, Verachting der Wereld, Kr ui f
fen van het Vleefch, Natuur en Genade, Geeft en Letter 9 en di erge lyk?
Woorden en Spreekwyzen der H. Schriftuur meer, zig eigent lyk voor een
denkbeeld maakt; zy zullen het alle zeggen te weten, maar zullen hit
niet konnen toonen ; ètaar de meeften zouden zeggen met Mo zes : Ik ben
geen Man wel ter ta!e, want ik hen zwaar van monde 9 code zwaar van
tonge.
XV. E dog wy zullen ons in deze ft off e niet dieper inlaten , maar veel
liever navor/chen f hoe de Weetgierige Wereld aan deze Alphabetifche
Methode gekomen is.
X VI. Voor een ganfeh nieuwe Leer-wyze moet men zejuift niet houden%
aangezien nog op den huidigen dag oude Griekfche Lexica voorhanden -zyn9
die op dezen trant zyn ge fc breven.
* X V I I . Maar dat deze Methode voornamentlyk in deze onze tyden op
nieuwsgelyk ais grande mode geworden is, daartoe hebhen onzes oördeek
de navolgende oorzaken mede gewerkt*
X V I I I . ^Daar waren oudtstydts maar weinige Wet enfc happen fakend;
ook waren die niet behoorlyk nytgewrogt* T)aar fludeerden ook weinig
* •
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Menfchen. En deze waren te vrèden, als ze deze of gene Wetenfchap op~
zettelyk verftonden. Alle de overigen bleven onwetende , zonder iemand
de ge leert heitte benyden.
X I X . Hier konde men met waarbuit zeggen: Muodus regïtar exigua fapientïa. En die maar enigzins naarfttg was , hadde tydts genoegd om ie"er Wetenfchap op een Syftematifche Methode meer dan eens door te ftu*
deren.
X X, Maar ze dert omtrent vyft ig jaren is het getal der Geleerde IVet en*
fcbappen eer ft begonnen zeer vermeerdert te worden; invoegen men de Tro~
fejforen op de Academiën zotide moeten verdubbelen; ingeval men elke We~
tenfchap van een byzonder Trofejfor wilde laten onderwyzen.
X X I . Naderhand is ieder Wetenfchap zodanig vermeerdert, dat de
Oude Natuurkundigen , Wiskunftenaren en Kenners der Gefchiedenijfen 9
ingeval ze weder opftonden 9 en alle hunne wysheit met zig bragten, maar
voor flegte Aankomelinden zouden gehouden worden.
X X I I . Voorts hebben zig de onderdanen van het Ryk der Geleertheit
dusdanig vermeerdert, dat het thans overal van Geleerden krielt. Hiervan daan is V ook, dat vele geringe Wet enfc happen, die ander zins aan de
Konftwerktuigmakers (Mechanici) wierden? overgelaten 9 nu van Letterkundigen geoeffent en geleert worden.
X X I I I . Eindelyk is de tegenwoordige Eeuw zoo nieuwsgierig , dat een
ieder alles, of ten minften van alles iets weten wil.
X X I V . Zoovele leer gierige Menfchen nu konden hun oogmerk niet be~
reiken, zoo lange als de Latynfche Tale het Monopolium had9 en alleen
van geleerde zaken handelde.
XXV. "Derhalven hebben de *Duitfchers naar het voorbeeldvan•andereNatim
niet geruft, tot dat byna alle Wetenfchappen in de Moeder «tale dezer befchaafdt Natie zyn overgezet.
XXVI
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X X V T. Vervolgens verveelde hen de Syftematifche Methode , als al te
wydloopig, langwylig en verdrietig , voomamentlyk in een tydt ? in welke
men den Kern der ware Wysheit onder de doppen der Metaphyfica verborgen en bejlooten hield, die niet dan met veel hoofdbrekens moeften gekraakt,
worden»
X X VIL Einde Ijk begon men ook deze banden te verfcheuren ; en wan*
neer het niet kwalyk meer genomen wierdt, dat wen gene zake met betreh
king van hare vier oorzaken te berde bragt, zoo gierden allerlei zoorten
van leerwyzen, onder anderen ook de zoo genaamde Alphabetifche Methode aan deze en gene Wetenfchappen geprobeert.
XXVIII. T)eze nu droeg niet alleen de goedkeuring van velen wech ,'
maar na dat in Vrankryk, Engeland en Holland allerlei Geografhifche3
Hiftorifche , Mathematifche , Bouw-en Oorlogs* kundige , nevens andere
Woord-Boeken in V licht waren gekomen, begon men na een ALGEMEE1SL
WOORD-BOEK
te wenjchen, waarin men by elkander vondt f het gene
men begeerde te weten.
XXIX. Maar een recht Algemeen Woord-Boek, in het welk alle Wetenfchappen en Wysheit der Wereld zou mogen opgejïoten zyn 5 zal mogelyk
voor het einde der Wereld niet te voorfchyn komen ; en zoo zulks al ge**
beurde , zoude het nogtans wegens zyne groothcit en kojibaarheit meer tot
laft , als tot nut zyn.
XXX. Maar zodanig een Woordhoek te verzamelen, dat uyt vele We**
tenjehappen is zamen geftelt, en dus veler Menfchen weet Ju/i kan verzadigen , zal thans niemand meer voor onmogelyk houden, na dat diergelyk in de
Latynjche , Vranfche en ï)mtfche Talen in alle Boekwinkels gevonden
waren.
XXXI. Met dit inzicht hebben ook de He eren Boekhandelaars 9 op wier
verzoek ik deze Voorrede fchryve , dit beoogt, om de leergierige Wereld
** %
met.
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met een Zakelyk-Woordboek te dienen, dat middelmatig groot zynae nog
ie weinig, nog te veel behelfde.
X XX SI. Het eerfteT)eelwierdt de Staats-en Koeranten-tolk of Woorde«
boek der Geleerden en Ongcleer den genaamt, van wiens eigent ly ken inhoud ik
by alle fis^Oytgaven een getrouwe en opregte naricht heb gegeven. Maar hoewel
Nyd des zelfs loup heeft willen ftremmen , hebben 'er nochtans de Lafteraars maar fchande, ende het Werk zelve dies te meer liefde door be«
haalt.
X X X ï I I Thans volgt het Tweede "Deel, onder den name van Natuur»
Kunft. Berg- Handwcrks* en Koopmans-Woord-Boek; waarvan ik een ieder9
die begerig is des zelfs inhoudt te kennen, met het navolgend kort, dog mei
de zake overeen komend bericht diene.
X X X I V . 'Aangezien men in het Eerfte T>eel voornamentlyk op de StaatKundige gefleltheït der Wereld het oog heeft gehad\ zoo heeft men htt in dit
Tweede "Deel daarop toegelegt, om de ftoffering van dit groot Wereld- Gebouw , ten dele door de Natuur, ten dele door de Kunft , in byna ontelbare
korte B efchry vingen voor te f ellen.
X X X V . Men ontmoet derhalven in dit Tweede Deel, het gene de Moeder
üller dingen, dat is, de milde Natuur, in haar driedubbeld Ryk van Vegetabilia, Mineralia en Aaimalia bezit.
X X X V I . Voornamentlyk heeft men gene moeite gefpaart, om ook de
kleine Wereld\ dat is 5 den Menjch, dus te btfchry ven, dat de Woorden >
waar door de Krachten , Werkingen en Lydenfchafpen der Ziele \ insgelyks
ie Ledematen, Toevallen en Krankbeden des Lichaams worden te kennen gegeven § grondig verft aan wierden»
• X X X V 11. Tot dien einde zyn nyt de bekende Filofophifehe en Genees kun*
dl?e Wetenfchappcft) voornamentlyk ttyt de Fhyfica , Botanie, Anatomie,
'Chymie, Chirurgie, ra.Pharmacie alle kun/i -woorden, zelfs de Charaders,
vernadert.
XXXVIII.
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X X X VU I. Voorts heeft men uyt de Wiskundige Wetenfchappen'l ht yï
hyzonder uyt de Sterrekunde, Geometrie en Bouwkunde, met namen het ge*
me tot een Veiling- en Scheepsbouw behoort, veel ontkent, en met volftan*
dige b efchry vingen gelyk als voor V oog gefchildert.
X X X I X . Aangezien ook de Zing-en Dicht-Kunft vele Konf-Woorden
behelzen * die men zonder fchande niet kan onkundig zyn, zoo zyn ook deze
ter behoorlyker plaats ingevoegt.
X L . Ook heeft men ^Ridderlyke Oeffeningen niet overgefïagen, befchry*
wende al het gene tot het daiüeo , vegten, ryden, voorfnyden, voltigeren;
Yaan • zwaaien, en diergelyke oefeningen des Ligchaams meer behoort.
X L L Een groot deel van Jt Boek maken ook die Woorden > die in de Bergwerken, Jagen, VilTchen, Hovenieren en andereKonfien voorkomen.
X L I I . In het by zonder is het gene tot de Commercie, Boekhouden, Wi£«
fel enz. behoort, zoo zorgvuldig vergadert 9 dat men zelfs de Kun flw oorden
der .Rechtsgeleerden niet heeft vergeten, voor zoo verre ze een Koopman no*
dh heeft te weten, in geval men by gelegenheit van Commercie-gefchillen de
Vytfprake van den Eister nodig heeft. Ook zyn de voornaamfte Koopfteden
gemeld, ende in V by zonder getoont, hoe de Wif el-Cours van de eene plaats
mar de andere ingerigt is.
X L I I I . Eindelyk, aangezien het niet zelden den Geleerden aan een
nodige kennis der Gildcas en Ambagren , met welke ze nochtans m
het borgerlyk leven byna dagelyks moeten ommegaan 3 ontbreekt^ en "er zelfs
den ongeletterden aangelegen is, dat zy "er iets van weten , zoo zyn en
Atnbagten^ en Werktuigen, Arbeid , en Meejïerflukken, nevens hun Heder
Kun f woorden , hierby gevoegt ; nevens het gene onder het drukken van 9t
Werk daar nog byge komen is.
X L ï V. Iemand dit alles , van my met weinig woorden tiytgedrukt ^verwevende % zal zig zelven, zonder myn toedoen, een verklaring van den Tytel,
é
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Natuur-Kunft-Berg Handwerks ea Koopman$*Woord~Boek konnen maken.
X L V . Maar men zal terzelver tydt wel konnen bezefen, dat deze moe*
jelyke, en de uyt allerlei Wetenfchappen gehaalde verzameling ge en zins het
Werk van een enig Man is. Gelyk ik dan in waarheit kan verzekeren, dat
verfcheide bekwame Mannen reets enige jaren herwaarts daaraan gearbeid*
ende uyt een ieder PP et en/c hap de befte Autheuren geraadpleegt hebben.
X L VI. Hunlieder namen opentlyk bekend te maken heb ik niet in laf.
%)og dit kan ik wel verklaren, dat de vermaarde Paulus Jacobus Maarperger, Lid van de Koninglyke óocieteyt der Wetenfchappen te Berlyn * niet
weinig daartoe gelevert heeft.
X L VIL Meer zal ik tot aanpryzing van een Boek) dat zig van zelve ge*
noeg aanpryfl) niet neggen. Wien het lufi^ het zelve te doorbladeren, zal van
my getuygen 5 dat ik van deszelfs inwendige waardy niet te veel, maar te wei*

nig gefproken heb.
X L V111. Zouden de Heeren Autheuren hier en daar^ gelyk zulks menfchelyk is$
eenfaalgreep begaan hebben y men verzoekt vriendelyk , daarvan aan de Boekhandelaren bericht te willen geven-, zullende het zelve met dankbaarheit tot verbetering van het JVerk befteedt worden.

VOOR*
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HENR.

WESTERHOVIUS

B

y het gene van den Heere Johan Hubner in Zyne Voorrede gezegt is;
hebben wy dit alleen by te voegen, dat het wel aan de eene zyde
blykt, op wat wyzemen eerft in Duitfchland ondernomen heeft zodanig een Algemeen Kunjlwoorden Boek te vergaderen ende in 't licht te geven , en hoedanige Geleerde Mannen de hand daar toe geleent hebben} maar
dat aan de andere zyde dit zelve Boek zedert de gemelde Voorrede, dat is ,'
van het jaar 171 z. tot 1731. nog fes maal, telkens met enige verbetering en
vermeerdering is herdrukt.
Verzogtzynde, om het zelve insgelyks vermeerdert in 't Nederduitfch te
brengen, vonden wy daarin een veelvuldige moeite. Want vooreerft moeflen
de vele duizend Artykelen uyt de Alphabetifche orde der Hoogduitfche in die
der Nederlandfche Tale gebragt worden ; om verwerring te vermyden , en
niets over te flaan. Die gefchiedt zynde konde men aan 't Werk nog'niet
beginnen , voor al eer alle byzondere Artykelen nagegaan, en waargenomen
wierd, waar iets overtollig of tweemaal, dat is, onder een Latynfcheu en
Hoogdairfchen Artykel; of zoo iets, b e t z y een Zelffhndig, het zy een
Werk-woordt, dat alleen by de Duitfchers in zekere onhandigheden gebruikt, maar by de Nederlanders zoo onnut, als onbekendis, geftelt wasDit hebben wy over 't hoofd gezien en uytgelaten.
Boven dien vonden wy , dat 'er niet tegenftaande zoo vele Geleerde
Mannen, die het hunne hadden toegebragt, nogtans verfcheide merkwaardige Artykelen waren overgeilagen ; en dat van anderen nog iets diende
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aangeteekent te worden, het gene in zes agter een volgende Hoogduirfche
Üytgavcn-vergeten was. Hier vond ik derhalven wederom nieuw werk,
Ik zal niet ophalen, met welke Geleerden ik geraadtpleegt, nog welke Autheuren ik ter vermeerdering van een zoo nuttig Werk gebruikt heb ; nog
ook hoe vele nieuwe of vermeerderde Artykelen van my daarin gebragt zyn>
Dog dit kan ik met ftilzwygen niet voorby gaan , dat ik in 't byzonder
veel tot het gene de Geneeskunde'en Botanie raakt, heb gevoegt. Hiertoe
kwammy, om van cDodonaeus, Munting , Boerhave , en andere niet te
fpreken, de Gardeners TïiBionary van Thïlippus Mtller, Opziender der
Koningïyke Hoven in Engeland, grootelyks te dade. Waarvan my een Ge«
leerdt Engelsman verzekert heeft, dat de Heere Mtller gene moeite nog
koften ontzien heeft, om zyn gemeld Hoveniers-Woord*Boek door Brief»
tvifleling met de vermaardfte Botanici van Eoropa, volmaakt te doen
zyn,
Hoe veel moeite en hoofdtbreken het ons gekort heeft, een Werk van
die natuur niet alleen uyt verfcheide Autheureo en Talen te verzamelen,
maar nog daarenboven grootelyks en met verfcheide Artykelen door ons zelve te vermeerderen, ook met het opdel van zommige Werkbazen en Kon*
denaren, des van ons verzogt zyode, te verryken , zullen wy hier niet melden, maar het zelve aan het onzydig oordeel van een goedwilHg Lezer overlaten. Is 'er ergens een man van naam, die dit zoort van Boeken In 't openbaar laftert, zulk een fchynt of niet te willen erkennen, dat hy geen gering gedeelte zyner Gelcertheit aan goede Woord Boeken verichuldigt is, of
anderen de kennis van zaken te misgunnen, en liever de Bronnen der Wysheit toegcdopt te zien, als niet te fchynen* alken wys en geleerdt te
zyn.
Edog wy laten diergelyke Laderaaf en , die hun werk maken van berifpen, en het gene zy menen beter te weten, eo het gene zy zelve niet
verdaan, aan hun eigen verkeert begrip en oordeel over. De zwarte Nyd
mag vry hare verrotte tanden in dit Werk daan , zy zal deszelfs veelvuldig gebruik en nuttïgheit nooit wechneemen.
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W E R E L D .
A A , een Riviertje in het Bisdom van Munder»
voortkomende ontrent het Dorp Velen, en in het
Graeffchap Zutfen, niet verre van Anholt in den
anders Conon en Baignon genaamt, is ouden Yllel vallende.
AA , een Riviertje, ontfpringende in het Sticht
een kleine Rivier in Vrankryk, in het Landfchap
Brie. Zy maakt by haren oirfpronk een eilant,by- Munder, en naar Goer oplopende.
fcans naar een A. gelykende , en uitwatert in de AA , een kleine droom in 't dicht Munder, lopende door het Graaffchap Steinford, en boven
Beuveroné, ontrent Clenor.
A A , beduid een lopend water: weshalven die Benthem zich in de Vecht uitdortende. In die eigene Landreek is noch een Water van den zelven
naam aan veele dromen gegeven word.
AA , een droom in Pikkardyen, zyn oorfpronk naam: doordromende de Stadt Munder, en einhebbende in het Graaffchap Boulonj e, by het Steed- delyk in de Eems vallende..
AA., een watertje in het Graaffchap Lippe, ontje Rumilly; en na dat hy het Graaffchap Artois
doorloopen heeft, zich by Grevelingen in Vlaen- fpringt omtrent het Steedje H o m , op de G'renfen van Paderborn, en valt by Hervorden in de
deren in de Zee dortende.
AA , AA DE , een Riviertje in Hollandfch-Brabandt, Wehr.
AA , zie Teyder.
dat zyn oirfpronk heeft op de grenzen van Luik en
AACH , een Steedje, met een Berg-Kadeel, in
Spaanich-Gelderlant, en beneden 's Hertogenbofch
in de Dommel loopt, met dewelke het niet ver van het Graaffchap Nellenburg, in Swaben, aan het
daar, by de veding Crevecoeur, in de Maas valt. watertje Aach, tuiichen Schafhuizen en den DoAA , een Rivier in de Nederlandfche Provintie nauw.
AACH , een Stroomtje in Swaben wiens SprinkTan Over-yffel, droomt voorby Steenwyk, en by
Biokziel tot in de Zuider-Zee. Men noemt-ze ook ader is by het Steedje Aach, in het Graaffchap
wel dQSteenwyktr-Aa. Daar is noch een klein wa- Nellenburg, en uitwateringe in de Boden-Zee.
AAD , AADE zie Aa,
ter van dien naam in Over-Yffel, genaamt de HaAAHUS zie Ahks.
vetter Aa, Meppel voorbylopende ,tot in de Vecht.
AA , dus heten noch twee kleine dromen in OAA KEN , een Vrye Ryks-Stadt , in het Hertogveryffel, die in de Drente ontfpringen en in den dom van Gulik, tot de Wedfaelfe Kreits behorenDollert lopen.
de ; zy is tien mylen van Keulen, en onder de
AA , een Rivier in Switfeilant, ontdaande in befcherminge des Keurvorden van de Palts , als
het Canton Underwalden, en uitwaterende in de Hertog van Gulik, gelegen: wiens Voogt alhier
Lucerner-Zee , waar zy eenen kleinen Boezem zyn verblyf houdt. De Stadt is Rooms-Katolyk,
maakt, die de Alph-Zee genaamt word. In het doch wronen daar ook Lutherfen en Gereforzelve Canton is een andere Aa, komende uit den meerden : hoewel zy hun Geloof niet in 't openEngdlerberg, en in den Walddetter-Zee vallende. baar oeffenen mogen. Hier zyn ook vermaarde
In Switferlaiit zyn noch twee andere wateren van warme baden, waar onder is het zo-genaamde
dien naam , het een is in 't Canton Lucern, en het Compus-of Bad der Armen. Aken heeft, uit Krachander in 't Canton Zurich: dit laatite heeft zyne te der Gulde Bul, het vorrecht, dat de Roomfchc
bron by het Gyenbad, doordrykt de Pfaefficker- Koningen aldaar moeten gekroont worden: hoe£ e e , en vxrdwynt ten la-uiten in d£ Gjiften~Xee,
wel zulks zedcrt den tyde van KareJ den Vden niet
A
" meer
A.

z

AAR; AAS.

AAL. AAR.

meer gefchied"is, zynde de Stadt door het vuur
al te zeer bedurven; edoch word haar desweegen
t'elkens zekere brief van Borgtocht van den nieuwen Keizer of Roomfchen Konink* gegeven. Dit
is ook iets zonderlyks, dat de nieuwe Roomfche
Keizer, t'elkens by zyne Kroninge, tot Kanunnik
van Onze Lieve Vrouw te Aken aangenomen
word , naa alvorens zich by eenen plechtigen
Eedt in 't Latyn, tot befcherming van die HooftKerk verbonden te hebben. Haar gebiedt ftrckt
tot op een myle weegs rondom de veilen, en is
genaamt het Ryk van Aken: zy heeft ook 't Stapelrecht in den Wollehandel, mitsgaders fchoone
Keederyen en Handwerkzels van alderhande ftoffen en fyne lakenen ; daarbenevens genieten de
Burgeren , voor zich en hunne Koopmanfchappen,
een Tol-vryheit , door het geheele Roomfche
Ryk, en kunnen nergens te recht geroepen noch
gevangen worden, dan'voor hun Schepen-Stoel.
In het Jaar 1614. wert deze Stad, over verfchillen
ontrent de Religie, door den Keizer in den Ban
gedaan, en 1668. is daar ook de bekende Vreede
van Aken, tuffchen Vrankryk en Spanjen; gefloten.
AALBURG , zie Alborg%
AALE , zie Ale.

AAL EN , zie Alen.
AAM , is een Wynvat dat 64 Hoop inhoud.
AAKKLAMPINGE , zie Enteringe. Deeze twee
"woorden, fchoon van veelen in eenen zin genomen , zyn echter van malkanderen onderfcheiden.
Want aanklampen is, wanneer men zyn fchip met
kabels en haken aan het vyandlyke vafthegt , om
het ten prooi of prys te maaken ; en Enteren is,
naa de voorfchreeve Aanklamping over 's vyands
boort fpringen.
- AAR , AHR , een Rivier, ontfpringende in de
Eiffel, en in'het Sticht Keulen , boven Bon , by
Sinfifch, in den Rhyn vallende.
A A R , een vermaerde Rivier in Switferlant, die
uit het hooge Grimfen-Gebergte ontfpringende, in
het Canton Bern, door de Bregentzer-en ThunerZee, en dan verder rondom de Stadt Bern loopt;
en de Orbe, de Emme, den Wigar en den Rufs,
benevens veele kleineWaeteren,opgezwolgenhebbende , zich tuffchen Zurzach en Waldshut in den
Rhyn uititort.
AAR , een kleine Rivier in Heffen } lopende
Tooiby Dudinkhuizen, en vallende daarnaa in den
"Eder.
AAR , een Rivier in het Naffaufche Gebiedt,
•omtrent Bleideniladt ontfpringende, en by Diets in
de Loehn vallende.
AAR , zie Arröe.
AAR , zie Eder.
AARAK, een ffadt in Perfien, in het Lant Hyr£anien.
AAR AU , zie Ar au.

AAT,

AARDALFIORT , zie Bukken dort-

AARDENEURG , voorheen Rodenburg, een "kleine maar fterke Stadt in Vlaanderen, de Hollanders
zedert 1604 toekomende, een Myl van Sluis.
AARTS-AMPTEN, zyn zodanige hoge Ampren,
welke de Keurvorften van het Duitfche Ryk by de
Verkiezing, en Krooning van een Roomfch Keyzer
of door zich zelven of door hun Erf-vicariffen in
hun plaats bedienen. Deeze zyn de Aarts-fchenker, Aarts-Spys-opdrager, Aarts-Maffchalk, AamKamerheer , en Aarts-Schatmeefter.
AARTSBERGSCHE KREITS , is een deel van de

Keur-Saxifche en ingelyfde Landen aan de Boheemfche Grenzen, begrypt onder zich de kreitsamten
Freyberg en Schwartzenberg, de Ambachten Nok
fen, Auguftusburg, Franckenberg en Saxenburg j
Chemnitz, Stollberg, Zwickau en Werdau, Wiefenburg, Crottendorf, Grünhayn, Muhlamt, Annaberg, Wolckenftein, Lauterilein, Frauenitein en
Altenberg, die al te zamen den Keurvorit van Saxen toekomen.
AARTSBISSCHOP, is hetOpperhooft derBifïchop-

pen in een zeker gebied, en zy worden zyne WyBiiTchoppen genaamt.
AARTS-HERTCG , is een Waardigheid die boven

de Hertoglyke is, en niet veel van de Koninglyke
verfcheelt. Zy komt het huis Ooltenryk alleen toe,
en wierd van Keyzer Frederik II. het eerit aan den
vyfden H e r t o g in Ooftenryk , Frederik den 2 den ^

gegeven.
AARTS-KAMERHEER DES ROOMSCKEN RYKS , zie

Brandenburg.
AARTS-KANSSELIER , of Opper- Kanjfelier••, word
in een ryk die gene genaamt, die in de gewichtigfte Staatszaken het Ampt van Kanflelier waarneemt.
AARTS-MAARSCHALK DESROOMSCEEN RYKS, zie

Saxen.
AARTS-PRIESTER , is een Prelaat die boven alle
andere Priefters geiïelt is, en in geeftelyke' zaken des
Biffchops plaats bekleed, Hy is of Stads Aarts-Priefter, die in de Kathedrale Kerk in de Stad. des Biffchops Ampt waarneemt, of Lands-Aarts-Prieiter%
die zulks buiten op het Landverricht. Een Aarts*
Priefter in de Stadt zingt de Grote Mis, geeft cic
Benediktie, bedient de Sakrementen, en abfolveeit
de zieken.
AARTS-SCHATMEESTER , zie Palts,
AARTS-SCKENKER , TAZ Bohemen.
• AARTS-TRUCHSES of SPYS-OPDRAGER , zie Eey&-

ren.
AARWANGEN , een Vlek en Heerlykheit inSwifcferlant, tot het Canton Bern behorende, ter rechter van de Aar, een myle weegs onder Wangen.
A A S , eene veiling in de Provintie Aggerhus in
Noorweegen, nerTens een goede haven aan den*
mont van de Lindal.
AATAS , de Wachtmeeiter in de Perfiaanfche Ste*
AAR BERG , zie Ar berg.
den, die 's nachts, om alle wanorder te verhoeAAR BURG , zie Arburg.
den , met de wacht de ronde doet, en alle die hy»
AARD of ZANDBANKEN , zyn Machinen met aar- boven den gezetten tyt op ftraat vind, ZOQ zy zich
de of zand ge vult, om met haait een Borilwering. niet genoegzaamverontschuldigen kunnen,in hechtenis, brengt £>*£ Officier, itaai op& den Rechter
irf Sto: mkat te maken*

Daog^

ABA,

ABB.

Peroga genaamt; in zyn ampt by.
ABA , een Stadt in het Gelukkig Arabyën , in
Afiën.
AEACARES , een Volk in het Lant der Amazonen in 't Zuid-Amerika , wonende om de Rivier
Madera.
ABACH, een Vlek en Pleeg-Gericht aan denDonau , in Neder-Beyeren, twee mylen van Regenf-4
purgv daar men een Gezontbad en een out bergKafteei vint. -'
ABACOA , een der Lukaajifche Eilanden in 't
Noorder-Amerika, de Engelichen toebelioorende:
hoewel daar geene Europeaenfche Koloniën gevonden worden.
ABACOVRE , een Berg in het Gelukkig Arabyën,
door den welken een gevaarlyke pa Magie naar de Stadt
Aden toegaat. Aan den ingank vint men twee
iterktens, die dezen doortocht dekken.
ABAD , een Stadt in het Koninkryk Agra , in
het Ryk des groten Mogols.
ABAFFI , zie Apafi.

ABA'ÏBE , ABIBE , een hoog gebergte, in het Lant
van Nieuw-Kartagena, in 't Zuid-Amerika.
ABALLON , AVAILÜN, eene ftreek lands, op het
Eüant Terra Nova, in Noord-Amerika , daar de
Engelfchen een Kolonie hebben, by hen Fere-Iland
genaamt.
ABAN , een Stadt in het Franche-Comté, i. of
3. mylen van Befancxm afgelegen.
ABANA , een ftroom in Aiiën, die op den berg
Libanon, niet verre van Damas, ontfpringt, en in
de Syrifche Zee uitwatert.
ABANCAY , een Rivier in Zuid-Amerika, in het
Koninkryk Peru.
ABANDONNEEREN, of verlaten; word inzonderheit genomen van een tydige ontwyking of vlugt
der bezettelingen uit een plaatfe, die-ze tegen den
yyant niet kunnen verweeren.
ABANO , een kleine Stadt in het Gebiedt van
Padua in Italyën,, behorende den Venetianen, ligt
een myl van Padua, en is beroemt door hare baden.
ABA-UYVAR , een Gefpanfchap in Opper-Hongaryen, op de GrenfTen van Polen , by het groote
Karpathifche Gebergte , tuffchen de Gefpanfchappen T o r n , Zemplin en Saroz. De hooftitadt van
dat Lant is Kaiichau.
ABARAUS , zie Aboraus.
AEASCIE, AVOGASIE , AEASSA , een

mik

van

Georgien in Aiiën, tuilchen Mingrelien, de CirKaüiiche Tartaren en de Swarte Zee. In dat Lant
?.yn maar enige Vlekken: doch zyn de Inwoonders, die men Abaffes of Abkaiïes noemt, fterk en
behendig; waarom-ze ook by de Turken zeer greetig tot Slaaven gezogt en gebruikt wrorden. Zommige Weerelt-befchryvers houden dit Abafcie en
Avogafie voor een en het zelve Lant , maar andere onderfcheiden ze beide, plaatzende Abafcie tegen 't Ooftcn, en Avogafie tegen het Weften van
Georgien.
ABASSI , een Perfiaanfche zilvere munt, die de
Konink Schach-Abbas eerft heeft laten, flaan: ieder
#uk geit 8. MeiüenJche Grollen,

ABD;
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ABBA, ABBADAL-CURIA, eeu Eilandje by

Zan-

guebar, op de Ooft er Zee.
ABBE' of ABT , een zeer gemeene naam inVrankryk, beteekenende menfclien die zwart of Violetbruyn gekleet gaan, met een korte fmalle Bef om
den hals, niet tegenllaande zy niet alle geeitelyke
Ampten bezitten , noch de Kruin-fcheeringe ondergaan hebben : zynde genoeg , dat men zich
gelaete, ais of men van zins waare, zich tot den
Geeitelyken Staat te begeeven.
ABBEFORT, een kleine Stadt , in de Provincie
Aggerhus in Noorwegen.
ABBEKERK , een kleine Stadt in Noort-Hollant.
ABBEVILLE , de Hooft-Stadt van het Franiche
Graafïchap Ponthieu in Pikkardyen aan de Somme.
Ze is volk-en Neering-ryk, hebbende ook een Prefidiaal of onder-Gerecht.
ABBOL-CODON, eene kleine Stadtin 't Daufiné,
vier Mylen van Ambrun.
ABBREVIATUUR is een verkortinge van wroorden
en letteren, zulks dat men veele woorden niet vol
uitichryft.
ABBREVIATURA ,een A&eofblykgepafleert voor
eenen Notaris, waar van maar de inhoudt of de
hooft-zake kortelyk uitgehaalt is.
ABDAL , of ABDAI.LAS , eene foort van Mahometaanfe Monniken in Ptrfien.
ABDEST. Dus noemen de Turken het waffen
der handen, dat ze volgens hun Geloof doen, wanneer zy bidden, den Alkoraen lezen , of in de Mofkee gaan willen. Zy waffen bykans het hele Lyf:
maar het water te koud zynde, of zich doch niet
ontbloten willende , gelaten zy zich even eens
als of zy zich wieffen; en dat is dan by hen genoeg.
ABDERA, zie Afperofa.

ABDIARA , een Koninkryk in Ooft-Indien , in
het Schier-Eylant of liever den Uithoek becoften
de Ganges. Het is af hankelyk van het Koninkryk
Pegu. De hoofditadt heet ook Abdiara, en is gelegen aan de Rivier Pegu.
ABDIS, is eeven het,zelve in een Nonnekloofter, wat een Abt by de Munniken. In Duitsland
zyn 14 Vorllelyke Abdiiïen, die ftanden des Ryks
zyn, enVorllelyken rang en voorrechten uithoofde van haar itift genieten , by voorbeeld die van
Quedlinburg, Effen enz. Een Abdis kan niet meer
als een kloofler vooritaan, nademaal zy buiten den
alleruiterften noot en dwang daar niet uitgaan durft.
In Italien behouden zy diergelyk een waardigheid
maar drie jaar, maar in Duitsland enVrankryk haar
gantfche leven lang.
ABDICATIE , of in eenen zonderlingen zin genomen , neerlegging*en afftant des Oppergebieds, dat
enig Vorft tot nu toe gevoert heeft. "Men heeft
'er voorbeelden van gezien in Keizer Karel den Vde,
in Kriftine Koninginnevan Sweden, en in Joh. Ka-\
fimyr, Konink van Polen, welke drie Oppervorften zich, by vrywillige Renunciatie, van de Kcizerlyke en Koninklyke Regeering ontdaan hebben,
Menfchen van minder aanzien en bediening, noe*
men dit eene neerlegging of opzegging van eeu
Ampt ; dat zy voorheen belvleet hebben,
A Z
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ABD. ABE;

ABE. ABT. ABK. ABL. ABO.

ABDINKHOVEN , een Abdy der Benediclynen in BifTchop , onderhorig aan den AartsbiiTchop vari
het Sticht van Paderborn, niet verre van deze Stadt. Sint Andrews.
ABERDON, ABERDEEN,anders ook N'ieu-cf NewABDO VA , een Steetje in het Hertogdom Pleskow in Muskovyen, waar de kleine Rivier Abdo- Alerdone , een Stadt in Noort-Schotlant , in 't
Graaffchap Marr , een Engelfche myl van Outva zich in de Peipus-Zee uitftort.
ABDY, wort genaamt een klooïler wiens opper- Aberdone , aan de Rivier Dee. Zy heeft een
de is een Abt of Abdis, gebiedende over de Gee- haven, ende haar Rykdom en Handel is groter 3
als die van Out-Aberdone.
ftelyken, of ordenslieden, die daarin leven.
ABtRFRAW, een Stadt op het eilant Anglefey ,
ABECH, ABEX, de Kuil van de Rode Zee inAfrika , (trekkende van de engte Babelmandel tot aan gelegen naar de Zeekant van de Provincie Walles
Egypten. Zommige noemen die Landftreek nieuw- in Engelant..
Arabyën. Zy wort bewoont van Turken ende AABERGELTE , een kleine Stadt in het Graaffchap
rabieren. Het noordelyke gedeelte behoort de Tur- Marr in Noort-Schotlant, aan de Revier Dee.
ken , die in de Stadt Suaquen eenen Beglerbeg houABERGENNY, ABERGENNEW, een Stadtin Enden. Anderzins is in dit geweft de lucht ongezont gelant , in het Graaffchap Monmouth, aan de Rivier
en zeer heet, daar is ook weinig water, en by ge- Uske.
volge dit lant voor 't meefte gedeelte woelt en on- ABERHAVEN , zie Aberavon.
bewoont.
ABERLIOK , een vefting op het eilant Anglefey}
ABECOUR , een Abdy van Premonftratenfen of by Engelant.
witte Auguiïynen, in het gebiet van Chartres in
AEER NET HI , een Stad in Zuid-Schotlant , in
Vrankryk.
*
het Graaflchap Siratherne, aan de Rivier Tay.
ABER-YSTWITH ; een ryke en welbewoondc
ABELITEN , ABELIANEN , een oude Kriltelyke
Sekte in Afrika, die fchoon zy trouden, zich ech- Stadt in Engelant in het Graaffchap Cardigan, m
ter van hunne wyven onthielden, maar vreemde 't Prinulom Walles.
AEEX, zie Abech,
Kinderen voor de hunne aannamen, en hunne eigene voor onwettig hielden. Zy hebben dit ge- ABIA GRASSO , een kleine Handelftadt in het
bruik met den name opgevat en aangenomen, ter Hertogdom van Milanen , gelegen omtrent de
gelegenheit van een Joodfche Maere , namelyk grenzen Tan het Graatïchap Vigevano , aan de
dat Adam naa den doot van Abel, zyne Eva in geene vaart Naviglio Grande genaamt, die uit de Rivier
'i^ojaaren beflapen heeft; vettigendeditwangevoe- Ticino tot naar Milanen toe loopt. .
le:i op de wroorden van Paulus in i Corinth. vi i: 29.
A B I N , een kleine Stadt in gelukkig Arabycn,
ABENOIA, een Riviertje in Nieu-Kaitiliën , zich in het Koninkryk Aden, 6. mylen van deze itadt 7
in de Guadiana uitgietende.
niet verre van i e t Strant.
ABENSPERG , een kleine Stadt in Opper-BeyeAMNGDON , een welbewoonde 'Stadt in Berkrm, aan de Rivier Abenft, met een Land-Gericht shire in Engelant, aan de Oufe. Zy heeft eenen
en Kafteel, behorende tot het Rent-Amt van Mun- , Majoor> en het Recht, eenen Gedeputeerde in 't
chen, 12. mylen van deze Stadt. Zy heeft eer- Parlement te zenden. Op het Stadthuis wort de vertytshaare eigene en verinaerde Graven gehad: maar gadering van het ganfche Graaffchap gehouden.
nu voeren die van Traun den Tytel van AbensAB INTESTATO , dat is, zonder teftament : i a
berg: zynde hun Ao. 1709. ingeruimt, namelyk in welken geval de naafte Vrienden des overleden
den peiibon des Ooitenrykfchen Lant-Maarfchalks, zyn goet erven!
Grave van Traun en Abensperg; maar in 1711. is
ABISO , ATTELLARO , een Rivier in Siciüën ?
dit Graefïchap den Keurvorit van Beyeren weer- in Val di Noto , ftromende voorby deftadtNo~
gegeven,.
t o , en itortende zich, niet ver van daar , in di
ABENST, een Riviertje in Opper-Beyeren , dat Zee.
ABKASSIER , ABKASSINEN , volkeren wonende
een myl onder Abensperg in den Donauw valt.
AEER , een Stadt ïn Noort-Walles in Engelant ? aan de Zwarte Zee, in het Lant Abafcie, tuilen
Cirkaffien en Mingrelien. Het zyn wilde en woetegen over het Eilant Anglefey.
AEER , eene groote Zee in de Provintie Loch- fte menfehen, fterk van lichaem, en zeer genegen
Abir, in Noort-Schotlant. Zy is wel 16. Engelfche tot de jagt en vry-buit,
mylen Tank, en loopt door eenen Kanael in de % AEXIS , een Vlek in het Landtje BeaulTe in
ïerlandfche Zee.
Vrankryk , 11. mylen van Parys T Zuid-Welt
AEER AVON , een kleine Stadt in het Graaflchap Cla- waerts.
morgan inEngelant,daar dcRivierAvon in deZee valt
ABLOH, een Vlek met een Kafteel aan-deSeine?
ABERBORN , eene Stadt in de Provincie Lothian in in ifle de France, drie mylen van Parys.
Schotlant, aan den Esk-ltroom.
ABNAKI ,een volk ia Nieuw-Engelant, in NoortABERCONWET , een Steedje in Engelant,, in 't Amerika.
Graaflchap Canarvan, in het Prinfdom Walles.
A B O , ABaë ,de hooftftadt en Kafteel in Finlanf,
ABERÖON, ABERDEEN , ook wel Out-Aberdone, aan de Rivier Aurajoki, waar zy in den Finlandeen Stadt in Noort-Schotlant, in 't Graaffchap Marr fche Zee-boezem uitltroomt. Zy heeft een fraaye
gelegen, aan den uitloop der D o n , in Zee. Zy haven, eenen BifTchop , met eene hoge. School,
heeft een Univerfiteit , gefticht in den jare 1480. gefticht door Konink Guftaaf-Adolf, en vanzyns
ais mede eeae ftem i n ' t Parlement, ende, eenen dochter*, de.Koningin Kxiftina,, A°.. 1.640. tot volkomenheft

ABO.

ABR.

Komenheit gebracht. De plaats is redelyk grooteft
*vydlopig, echter zonder muuren , en derhalven
van flechte tegenweer. Ze heeft 29. maal Brandfchade geleden , voornamelyk de laatite reis A»,
1681. Maar in 1713. molt Abo zich aan de RuiFen
overgeven, doch in 't jaar 1710. weit de Stadt
wederom in Sweedfe handen geïtelt.
ABOCHARANA , een Stadt op eenen hogen berg
in 't gelukkig Arabyên , alwaar eertyts de Schat
van den Sultan bewaert wiert, gemerkt men die
plaats niet anders genaken kan, dan langs eenen
eenigen fmallen wegh.

ABll. ABS, ABT.

v

kryk, een myl van Pont de Beauvoifin.
AFROGA, AREOGA, een kleine Stadt in Wefter-

manlant in Sweden, aan de Rivier Arbo, die in
de Meeler-Zee valt.
ABROLHOS , een Eilant vol van Klippen in 't

Zuidelyk Amerika, op de Kuit vanBraziliën. Deze
Klippen en rotfen veifpreiden zich zeer verre in de
Zee. De naam die haar by de Portugeezen gegeeven wort, beduidt in't Duitlch: Open uwe ogen.
ABRON, een Rivier in Vrankryk, die voortkomende uit het Lantfchap van Bourbonnois, en lopende 'm dat van 't Nivernois, zich ten laatlten in
ABOLEEREN, d. i. te niet,doen affchaffen; zyn de Loire uit ftort.
derhalven geabolieerde wetten dezulke, die eertyts
ABRoNE , een Stedeken in het Hertogdom Migankbaer en gebruikelyk waren, maar naderhandt lanen.'
haar kracht verloren hebbende , verder niets.
ABRUGBANIA, APKUDEAYNA, een groot Markt*
ABOLITIE, in eenen zonderlingen zin genomen, Vlek in Zevenbergen, 5. mylen van Weifienburg,
is de genade van den Landvorit over een misdaet, aan de Rivier Ompa. Deze plaats wort van Walof de quytfchelding van een zware fchult, alzoo lachieren, Ongaren en van zommige Sakfen bedat ze niet verder mag onderzogt worden. Def- woont. Daaromtrent is het voornaamfle Goutgelyken beduit het ook een gehek vernietiging B erg werk van Zevenbergen r waarom ook deze
van een zake.
plaats reeds by de Romeinen Amaria, dat is, de
ABONDAXCIA, of Notre Dame dt Abondance (onze Gout-Stadt gebynaamt was.
Lieve Vrouw van Overvloedt:) is een kleine Stadt
AERUZZO , een der 4. Hcoft Provinciën va.it
en Abdy van 't Hertogdom Chablais, gelegen in het Koninkryk Napels, gelegen Noortwaarts aan
Savooyen, niet ver van 't Couxifche gebergte.
de Golf van Venctiën, Ooitwaarts by de ProvinABORAUS, ABORAAS , een Stadt in Guinca, aan cie Capitanata, Zuidwaarts aen Terra di Lavoro ,
de Rivier Volta, in Afrika.
en Wefhvaarts aen den Kerkelyken Staet. Dit
ABOROUGH , een Vlek in het Graaffchap Sutfolk Lant wort verdeelt in Abruzzo-Oltra, of Provincia
r
in Engelant, uit het welk' tw ee Gedeputeerde tot del Aquila , en Abruzzo-Citra , of Provincia di
Chietj.
In 't ja er 1706. is dit Lantfchap door
liet Parlement gezonden worden.
ABORTEEREN , d. i. een miskraem hebben , een een aardbeeving zeer verwoeft geworden.
onvoldraage Vrucht voortbrengen; daer van komt
AFRUPTO (ex) d. i. onverwagt , onverhoeds ,
Abortus , of een ontydige vrucht. Zie het Na- zonder eenige voorafgaande waarfchouwing of voorttiurk:indig woorden bc ek.
reden , en zonder het begin te verhalen.
ABOUCHEEREN heet met iemant in een mondgeAPSENTEERFN , zig zoek maken of elders naar
fprek treden: doch deze ipreekwyze wort gemene- toe bcgeeven. Daar van daan koomt Abfentie of
lyk maer van voorname pevfonagien of van hunne Afwezenheit: men zegt ook: hy heeft zich geabGezanten verilaan, wanneer zy onder malkandc- fenteert, dat is, hy heeft zich zoek gemaakt.
ren iets mondelyk te vcihandelen hebben.
ABSIE, een Dorp neffens een Abdy der orde van
ABOYA, een' Stad in Ierlant , in 't Graaftchap Benedictus, in 't Lantfchap Poitou in Vrankryk,
Eait-Meath, in het Lant-Deel van Leiniter.
tuilchen Thoüars en Fontaine Ie Comte geleegcn.
ABRACUN , een kleine Stad in G root-Arm eA E STADT, een Vlek in Swabcnlant, in 't Graafnyën, aan de Rivier Alingeal: alwaar vele Kato- fchap Leuwenüein, 2. uren van Heilbron.
lyken wonen.
ABSTEMIDS is een, die zich van 2ekerefpy7.cn
ABRAKREES , dus noemen de inwoonders van of di ank onthoud, of altoos zich daar in matigt:
het Lant Az*n, en van andere nabygelegene Ge- of zich van andere dingen wacht, 't zy uit eenen
weften in Gainea, de gemene wyven ende Hoe- natuurlyken afkeer, of om andere redenen zie 't
ren , die de Brofr of Dorp-Heer met byzondere Nat uur k. Wcordenb.
plegtgebaar tot die koftwinninge inwydt.
AESTINENCIE maken, is by de Roomsgezinden,
ABRAMBoë , een iterk-bevolkt Koninkryk in het gedurenden de vaiten zich van zommige fpyzen
Lant der Afrikaenlche Zwarten.
Ipeenen , hoewel zy de andere initellinge.n der
ABRANTES, een Steedje met een Kafleel, aan Valtendagen juiil zoo flip niet nakomen.
den Tagus, in het Portugeefch Extremadura, voeABSTINENT EN ,, of[Onthouders, waren in de derrende den naam van Hertogdom.
de Eeuw zekere Ketters,. éic den echten Haat verAERENER , een Stad in Arrnenyën , 5. mylen boden , het Vleefch-eeten voor een uitvinding des
van Nexivan, behoort met zo. andere Vlekken en Duivels hielden,en den H. Gecü onder de geicha.Dorpen, onder den Aerts-vader van Arrnenyën.
pene dingen reekenden. Zy waren eigentlyk een
ABREOJOS, een meenigte van gevaarlyke Klip- gloort Manichaeen en Gnoityken, en hebben zonpen in het Mar del Nort, omtrent het eilant van derlyk in Spanjen en Vrankryk geleeft.
S. Domingo. Abreojos heet op Spaanfch doe de 0A B T , een voornaam geeltelyk perfoon van de
gen epen, of zie voor u. Zie Abrolhos.
Roomfche Kerk , voerende het beilier over een
.ABRES 3 een kleine Stadt in 't Daufiné ia Vran- kiooiter,. 200 lang hy leeft, of den bloten naam
A 3
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van Abt, «onder-te zeggen, van wat Elooibr. derzins zeer Vruchtbaar, alzoo dat' men op ettelyVan dit laat'fte ilag is 'er een groot getal in Vrank- ke plaatzen driemaal 's jaars inoogilen kan. Vorder
ryk en Italiën: maar in Duitfchlant wort 'er geen zyn daar gene Steden, maar des te meer Dorpen;
een Abt gevonden, of hy is het in der daat. Daar de Keizer zelf heeft gene gewone Hofitadt, maar
zyn ook Abten die t'effens Ryks-Vorften zyn , als verandert dikwils van legerplaats met zyn Hof, dat
die van Fulda, Kempten, Berchtholsgaden , Cor- wel naar een Stadt gelykt; dit doet hy bykans alvey , en andere. Men- vint ook gemyterde Abten, le jaren, en de Keizerin, met deGrootfte Heeren
<fot is, dezulke die de Bilfchoppelyke muts boven des Lands , verzeilen of volgen hem overal n a ,
hun wapen of elders plaatfen mogen , ook in macht zoo wel in Vredens als in Oorlogstyden. Een ieen aanzien de BilTchoppen zeer gelyk zyn; daaren- gelyk Onderdaan is een Soldaat zyns Vaderlans,
tegen andere Abten, die zulke voorrechten niet behalven de Handwerkers, en in tyt van oorlog
hebben, zyn in minder achting. Verder zyn 'er wort de Soldaten een Huk lands aangeweezen,in plaats
OD.k in zommige Proteftantfehe plaatzen , gelyk in vanfoldy: van het welk zy hun onderhoud trekken,
't Wurtembergfche , te Maagdenburg, en in 't Bruns- zoo lang- als zy dienen. Hier zyn Joden , Mahowykfche ; Deze Abten zyn Land-Standen en On- metanen en Heidenen ; doch is de Cophtifche
derdanen van deVorften dier Provinciën, ende heb- Sekte, of de gewaande Kriftelyke Religie der Jaben onder hun opzicht een zeker getal Studenten, kobyten, de lterkfte van allen: en dat wel onder
die men Conventualen noemt, dat is, Kiooiterbroe- het beftier van eenen Bilfchop, dien de Aartsvader
•ders.
van Alexandryën benoemt, en naar Abyffiniën oAEUCANA, een Huk van 't Koninkryk Angola in verzend.
Afrika behorende onder den Keizer van AbyfACADEMIE , hiette voor dezen de plaets in de
iinyën.
voorftadt van Atheenen , gebout ten kollen van
AEULFEIRIA , een Vlek in Portugae!, op de Gren- zekeren Academus , een voornaam Borger der
voorfchreve Stadt, in welk gebou Plato zyne Weezen van Algarve.
AEUNA , heet op Arabifch Vader , en wort op relt-Wysheit leeraarde. Die naam wert naderhant
zommige plaatzen in de Oofterfche landen, als een gegeeven aan zekere Scholen , in beroemde Steeernaam , aan de ordenslieden gegeeven. Men zegt, den , wier Overfte den naam voert van Re&or A-v
dat de Abyffinen hun Aartsvader, die hen door cademicus, of Regeerder der Hooge School, met
dien van Alexandryën toegezonden wort, ook al- den Tytel van Magnificentie of Grootheit. In die
Schooien worden de volwafle jongelingen , door
2LOO noemen.
ABURUA, een vruchtryk dal in Nieuw-Granada Profefïbren of Hoogleeraers (ten dien einde aangeftelt) in alle de Faculteiten en Wetenfchappen (te
in Amerika, achter het Andes-Gebergte,
ABUTO , ABRIO , ABVIO , een der Filippynfche weeten een ieder in die, waer toe hy gefchikt of
Eilanden , den Spaenjaarden toebehorende. Ze genegen is) cpentlyk onder weezen ; daar kunnen
ook Doktooren of Leeraars in de Godtgeleertheit,
ligt tuffchen de Eilanden Mindanao en Manilje.
in de Recht-en Geneeskunft , en Meefters in de
AEYDO , AVIDO , zie Dar danellen.
ABYLA, een hoog Gebergte in het Koninkryk Weereltwysheit, gemaakt worden. Hedens'daags
Fez in Afrika. Deze bergen en die van Kalpete- wort Academie genaemt de plaats , daar men niet
en over in Spanjen, worden de Pylaren vanHer- alleen de gewone zoorten van Geleertheit en Weules genoemt, en maken de itraat by Gibraltar. tenfchappen , maar ook alderhande Ridderlyke OefHedensdaags noemt men dat gebergte Capo Spar- feningen en den Wapenhandel, desgelyks ook Matello. De Franfchen noemen hem den Berg 'der thematifche of wiskonftige zaken en wetenfchapApen, om dat 'er vele van die dieren daar-op zyn; pen , leert. Dies kan men alle de Academiën tot
maar de Hollanders noemen hem Scherminkdberg. vierderlei foorten brengen: want daar zyn 1. GeABYRTORÏ , een Vlek in het Graaffchap Mourray leerde, 1. Ridderlyke, 3.Wiskunilige,en 4. Weetin Noort-Schotlant, aan den Zee-Boezem of Baay gierige. Belangende de Ridder-Scholen , te
Koppenhaagen, door zyne Deeniche Maj ettert opvan NeiTe.
ABYSO , ACELLARO , een Rivier in Val di No- gericht (ze heeft voormaals te Sora geitaan) van
to in Siciliën; dewelke by het Vlek Ceretana ont- gelyken die in 1705. door zyne Koninkl. Maj. van
Pruillen, voor adelyke en andere voorname jonge
fpringende, in de Jonifche Zee uitbruiit.
ABYSSIKIEN , of het eigentlykzoogenaamde Moo- Heeren, te Berlyn geiticht, zyn wel eertyts voor
renlant , is een grote ftreek lands in Afrika , be- anderen vermaart ge weeft, maar nu beide onder de
zuiden Nubyen, aan den Nyl gelegen. Dit Lant hedendaagfche Regeering t'enemaal te gront gegaan.
wort beheerfcht door eenen Keizer , de grote Ne- Men vint noch andere diergelyke Riddericholen
gits (Negus) of gemeenlyk Paap-Jan genoemt. Het te Weenen, Wolrfenbuttel, Lunenburg, Brandenwort in vele kleine Lantfchappen verdeelt , over burg , Liegnits en Hannover, in Duitfchlant.
dewelke zekere Lantvoogden geftelt zyn , die alte- Voorts noemen de Italianen dit ook Academie ^
mael, met den Opper-Velt-Heer des Ryks ftaen wanneer in een Stad verfcheide Geleerde Lieden
onder het opzicht van eenen Eerften Staet-Dienaer, met malkanderen in een Genootfchap treden, om
dien men den Rats noemt. De tegenwoordige Kei- over zekere ftoffen van Letterkunde en Geleertl e r , Jafo-Adiam Saghed , is geboren 1654. en heid te handelen, en dat wel onder eenen zonderheeft geregeert zedert het jaar 1680. Dit Lant is lingen naam, dien zy zelve hebben aangenomen,
ryk aan Gout en Edekeiteentens; het is ook an- gelyk de zoogenaamde Academici incogniti (of-onbekende
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gekende Ledematen der Hogen Schole) te Venetien, die van Crufca te Florence , en andere
meer doen; want in Italien is bykans geene plaats,
of de Geleerden hebben daar een zoodaanige School
of Genootfchap onder hen opgericht.
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is Ao. 1667^ met Koninklyke Privilegiën begaaft '
en met de braefde Kondenaren bezet geworden.
Zy hebben hunne Profedbren , die dagelyks %
diergelyke Konden openbare leden houden ; als
mede verlof, om door het ganfche Koninkryk
ACADEMIA ANONYMORUM , d. i. De Schole der dusdanige Academiën op te richten. Zy houden
Ongenoemden, een Gezelfchap van geleerde Man- hunne Byeenkomden in het Koninklyk Paleis te
nen te Liflebon in Portugael die in 't einde van 1716. Parys, waer i n zy de fchoonde Zaaien en vertrekis opgekomen. Zy vergaderen alle Sondagen, om ken tot hun gebruik hebben. Plet voorgemelde Jaar
van de Dichtkunft , en voor al over de Regelen heeft Lodewyk de XlVde. ook te Rome eene
van de Heldendichten, désgelyks ook over de wy- diergelyke Schole ten zynen koden gedicht, over
ze van Gefchiedeniffen, of goede Zend-brieven te dewelke een Regent die van Parys daar naar toe gefchryven, en van andere geedige uitvindingen, te zonden wort , het opzicht heeft ; ten einde
de Franfche Natie de te Romen bevindelyke heerredeneeren.
ACADEMIE FRANCHISE , ofhetFranfch Genoot- lyke gebouwen en aeloude datuen nateikenen, en.
fchap , is een Vergadering van Geleerde Lieden, zich dus in haere kunll volmaken mogt Diergein de oude Louvre, of 'tKoninklyk Paleis te Parys. lyke Schole is ook onlangs door Zyne Konink!.
Ze zyn voornamelyk bedacht , om de Franfche PoolfcheMaj. en Keurv. Doorl. van Saxen,binnen
Tale en de Welfpreekenheit tot den top van vol-derzelver Hodladt Drefden aangelegt; en een anmaektheit te verheffen; waar van het voortrefte- dere te Berlyn door den Godzaal. Konink Frederik
ïyk Woordeboek, dat ze in 1694. uitgegeven heb- III. op het aenraden van Mr. la Borie, Keur-Branben ., getuigenis geven kan. Die Academie is denburgfehen Hofichilder; ze daetindeDorothëen
gelucht in 't jaar 1635. door den Kardinaal Ri- of Nieudadt , op het Koninkl. Stal-Huis , en is
chelieu, met goedkeuring des Koninks, Lodewyk noch te dezer ure met eenen Befchermer , Be<le XII. en alzoo die Kardinaal haer eerde Befcher- wintsman, Secretaris, Regenten, Leraren, Ordinarijner was, heeft men ze altemets 1'Academie Emi- Adjuncten of Byzitteren, en Naem-Leden voorzien.
nente gebynaemt; maar nu is de Konink zelf alACADEMIE DES JEUX FLORAUX te Touloufe.
toos haar Befcherm-heer. De Ledematen moe- Dit Genootfchap begod 1324. niet zeven Geleerten driemaal ter weke vergaderen , namelyk den, die alle naburige Dichters door opene Brieven
'sMaandaags, 'sDonderdaags ende 'sVrydaags, t'el- nodigden, om op den 1. Mey by een te komen,
kens ten drien naer den Middag. Ze hebben, be- en met eikanderen om den prys te rymen, zynde
halven den Protecleur, eenen Bedierder of Ivance- een Goude Viool. Deze Academie is kort 'daar
lier, die alle 3. maenden verwiilelt wort : Defge- nae van den Magidraat der Stadt beveiligt gewqrlyks eenen Geheim-Schry ver, die dat amt voor al den, die ook de nodige Koden daartoe opgefchoxyn leven behoud, ende een eige zinnelykeDruk- ten heeft. De vermaarde Clementia Ifaura heeft
kery. - Men heeft altyt de geleertde en bequaem- omtrent het jaar 1540. een prachtig Pluis daartoe
Ite lieden, jaa ook hoge perfonagien daar in ge- bouwen laten, en hare meeile goederen aan die
vonden , die de Konink dikwils door byzondere ja er- Jeux Floraux gemaakt, ten einde ze alle jaar3 op
giften tot des te groter iever en neerfligheit heeft ^den 1. en 3. Mey gehouden wierden. De Koaangezet. Daerenboven heeft Mr. Balzac en ver- nink van Vrankryk heeft 1694. deze vergadering
fcheide andere Ledematen zeekere jaarlykfche in- zekere Voor-Rechten, even als aan een Acadekomilen gemaekt, tot beloning van die"in de op- mie vergunt, en vadgedelt, dat ze ten allen tygegeve doffen van Welfprekenheit zich het bed den uit 35. Ledematen bellaan zoude; hy heeft
mochten quyten. Die prys bedaat in een goude ook hare Pryzen eenigzins verandert.
Leli, geplant op eenen Laurier-Tak, en verzelt van
ACADEMIA DEL DISEGNO , is te Romen een Lideze woorden , a 1'immortalité, d. i. der Onderf- chaam van Schilders, Beeldlhyers en Boumeeders,
lykheir. Boven dien worden jaarlyks, op den dag opgericht Ao. 1478. onder den naam van 't Gezelvan den H. Lodewyk, dat is, op den 25. Auguit. fchap van St. Lucas. Maar in 1595. heeft het den
twee goude Legpenningen uitgedeelt. Op den e- naam ende gedalte van een Academie gekreegem
nen , 200. Livr. waard, daat het beeld des voorfdu Paus Clemens XI. heeft ze opgebouwt , en op het
Heiligen; en dit is de prys van de bede proef der Kapitool een zaale ingeruimt , om daarin hare by-»
Welfpreekenheit; de tweede is 'er wel 300. waard, eenkomden te houden.
en vertoont het af beeldzel des thans regeerenden
A C A D E M I E DES I N S C R I P T I O N S , DES MONNOYES
Koninks ; hy is de beloning van de bede proef in ET DES BELLES L E T T R E S , is een vergadering van
de Dichtkunlt. Hierby daat noch dit te merken, geleerde liefhebbers der Outheden te Parys, aandat ook buitenlandfche Geleerden hunne daaltjes gelegt in 1663. door bemiddeling van Mr. Colbert,
-van Spraak-en Dicht-Kunde overzenden, en dus de dien befaamden "Staat-Dienaar. Zy maken hun werk
voorgemelde pryzen verkrygen kunnen.
van de outheden der Franfche Gefchiedeniffen, en
ACADEMIE ROYALE DE PEINTURE ET DE SCUL- voornamelyk de Opfchriften en Munten der oude
PTURE , of de Vergadering tot volmaking der Koningen te onderzoeken , ook van Leg-of Ge*
Schilder-en Beelthouwers-Kund , is gedicht.door denkpenningen en Zinfpreuken op de voorMond. de.Noyers, Staats-Geheimfchryver en Op- naamde Daden en Voorvallen des thansregerenden
dender over de Korjinkl. gebouweninVrankryk, Ze Koninks te verzinnen; waar Yan zy de gedenkpenningen
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ningen in printen verbeeld, nevens een befchr^ Vrankryk, die het opzicht daar-over toevertrouwt
ving, Ao. 1702. te Parys hebben uitgegeeven, on- had aan den Opperbewmthebber der Koninklyke
des den Tytel: MEDAILLES SUR LES PRINCIPAUX Gebouwen.
EVENEMENS DU REGNE

DE LOUIS XIV. R O I DE

ACADEMIA NATURA CUROSIORUM , of de School

der Zeldzaamheden in het Ryk der Natuur, is een *
hoog-aanzienelyk Collegie in Duitfchlant , bezet met louter beroemde Geneesnieefteren , en voor
omtrent 40. jaren opgericht door wylen den Roomfchen Keizer Leopold. Die Heeren hebben reeds
verfcheide. Tien cleelen van hunne Aanmerkingen
over een Genees-Natimr-en Ontleed-kunde, doen
drukken onder den naam van Ephemerides Curiofae, d. i. Dag-Verhaal van zeldzaame ontdekkingen.
ACADEMIE ,of School der Keizerlyken Hof-Schilders en Beeldfhyders te Weenen , was wel reeds by
't leven der Keizeren Leopold en Jofef opgericht,
doch zedert den jare 1714. door den doot van den
ACADEMIE DE LA POLITIQUE , of het Genootfchap Oppermeefter, Baron Pieter Strudel, is die Schoder Burgerheerfchkunde, is voor weinig jaren ge- le wederom vervallen. Maar in de Maent April
lucht door Konink Lodewyk XIV. op 't aanraden 1716. heeft zyne thans regerende Keizerh Maj,
van den Marquis de Torcy 9 Staat-Dienaar van aldergenadigft befloten , die Academie te herVrankryk. Daar worden de verborgenfte Geheime- ftellen , -om de Schilderkunft en Beeltfnydery ter
niflen van Staat , mitsgaders de vreemde Talen uiterften Volmaaktheit te brengen , en deze konyerhandelt: weshalven die School niet zoo gemeen Hen , onder 't beleid en 't opper-opzicht van den
pn bekent is, gelyk de anderen. De jonge Leer- HeereGundakker,Graave van Althan (Keizerl.Gelingen die daar in aangenomen worden, zyn meelt neraal yan de Ruitery, Steêvoogt van Raab , en
van goeden Huize, ordentelylf van leven, en van Oppei-bewintsman over alle de Keizerlyke Hof-Luft
goede verwachting. Ze moeten vooraf de Wee- en Tuingebouwen) aan den gank te houden. Zyïeltwyshelt en de befchavende Geleertheit geleert ne Majeileit heeft zelfs hier over een Decreet van
hebben, als mede de Hiftori, zedert den tyde van zyne Hof-Kancelery doen uitgaan, en zynen KaFranciicus I. .af, tot heden toe, zich ter dege im- mer-Schilder Jacob van Schuppen , wegens desprenten, ook verklaringen over H, de Groots jus zelfs grote bequaamheit in dezej Kunft , tot BeJBelli o* Pacis fchryven. Alle openbare Handelin- wintsman van die Academie benoemt, ook met
gen en Negociatien uit de Geheime Kancelery , eenen in zynen huizen zulken toeftel maken laworden hun in handen gegeven , onder het op- ten , ten einde alle die ze zullen komen bezoezicht van eenen bequamen man , om voordeel ken, aldaar wel kunnen gedient en 'gerieft wordaar uit te trekken , en zich allenskens voort 't den.
toekomende tot binnen en buitenlandiclie StaatAcADIE , zie Accadie.
Zaken bequaam te maken.
ACALZICE , een gewichtige fterkte op 't KaukaACADEMIE X>ES SCIENCES, of School der We- fifch Gebergt in Afiën, in 't Lantfchap ^Georgiè'n,
tenfehappen is in 1666. door den beroem- omringt met een dubbele muur en met toorens,
den Staat-Dienaar Colbert , te Parys opge- en gelegen in 'tS midden van vele heuvelen: waerrecht, en 1699. door Konink Lodewyk XIV. ver- om 't zeer moeyelyk is , om haar bytekomen.
nieuwt. Zy beftaat uit 70. Byzitteren , verdeelt in Dichte by ligt een vlek van ontrent 400. huizen,
Stekerc Claflen, als Naem-Leden, Loon-trekken- bewoont van Armenieren, Georgianen, Turken ,
fcende, Ampt-Genooten, en Toegevoegde : be- Joden en Grieken. De Turken hebben in 't einhalven de Bewinthebbers, Voorzitters en den Ge- de van de XVIde Eeuw , die Veiling den GeorIreimfchryver. Dit Lichaem vergaadert alle Woens- gianen afgenomen, en bezitten ze noch heden 's
en Zatur dagen, in 's Koninks Hof. Zyne Maje- daags.
fteit heeft voor henlieden doen bouwen een fraeye
ACAMANTE, ACAMAS, anders ook"genaamtO*plaats van Natuur-en Starrekundige waarnemingen, focco en Capo di S.. Epifanio, een Voorgebergte op
in de Voorftad van Sint Jakob, ten einde zy gele- de Weft-zyde van 't Éilant Cyprus.
genheit hebben mochten , om nieuwe- ontdekkinACANES , zoo hieten 2. fteeden ia Guinea , aan
gen in de Starrekunde , met des te groter oplet- de Rivier Volta; de een heet Groot-Acanes , ci\
• tenheit te doen. Ook worden wel vreemde voor- de andere Klein-Acanes.
name en geleerde Mannen in dit Genootfchap opACANGES, zyn Turkfche vrybuiters, die geene
genomen, gelyk gefchied is in den jaare 1720. aan foldy trekken, maar zich van den buit en roof ge^
wylen Zyne Czaarfche Majefteit, die deze aanbie- neeren moeten.
ding met een byzondere genade aangenomen hadACANTHE, of ERISSE , een Stadt in Macedo**
de.
nien, niet verre van den Berg Athos, wiens Weyv
ACADEMIE DE L'ARCHITECTURE , is een Scho- Biffchop naar Salonichi behoort.
le der Bouwkunft , gefticht A°.. 1671. te Parys,
ACAPUICO , een Stadt in het Koninkryk van
door den VoorfcJi.Mr. Colbert, Staat-Dienaar van Mexico, in ffoord-Amerika ? beneyejis een hoog
FRANCE. De Konink heeft onlangs ten verzoeke
van den Abt Bignon deze Academie een heel andere gedaante gegeeven, alzoo datze nu met meer
aan de Opfchriften en Legpenningen alleen bepaalt
is, maar ook tot de Hiftori en'de Latymche en
Griekfche Letterkunde uitweiden mag : en dien
volgens ook den bynaam van die de Belles Lettres,
of der Befchavende Geleertheid, bekomen heeft.
Dat Licchaem beftaat uit 40, geleerde Mannen, die alle Dingsdagen en Vrydagen, eenige uren 's namiddags , in een grote Zale der oude Louvre, vergaderen. Plet heeft eenen Voorzitter en Ondervoorzitter , als ook eenen Secretaris.
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Üerk Kafteel van vyf Bolwerken, ende een goe- fchap der Orde opneemt.
de haaven aan de Zuid-Zee ; zynde de vergaacerACCOMBA , een Stad in Morea, in de Lantftreek
plaats van alle Scheepen, van Mexico naar de Fi- Belvedère, niet ver van den ftroom Diagon, delippynfche Eilanden gaande , en van daar te rug- welke eenige mylen van daar in den Aifie vat.
koomende*
ACCOMMODEMENT is een vergelyk, minnely*; verACARAGA, LA NATÏVITE', een Stadt in Zuid- drag; ook dikwils een vriendelyk of beleeft ontAmerika in 't Landfchap Paraguay , en eigentlyk haal.
in het Landje, ende aan de rivier ParaLa.
ACCOMMODEEREN , zich onderling verzoenen en
ACARNANIA, zie Carma.
verdraagen; item iemand wel bedienen en handelen.
ACASA.-ASTLAN, een groot vlek in Noort-AmeACCOORT , is het vergelyk, tot het welk twee
rika, in 't Lantfchap Honduras, en wel eigcntlyk partyen inwilligen. Punten van Akkoort werden
in de Audijentie Vera-Paz, 30. kleine Mylen van voornamelyk genoemt de Artykels of Voorwaar<ruatimala, op den oever van een Visryke Rivier; den, by dewelke een Stad aan den Vyant fiaat
in deezen oordt is een Spaanfche Corregidor of overgegeven te worden.
Rechter, die ook over de naaburige dorpen , tot ACCORDEER EN is, met zyn tegenparty een minnelyk
aan de naaite Baay, Dolce genaamt, te gebieden verdrag aangaan: zoo wort ook genoemt het verheeft. Men vint daa. veele Beeften, Cacao en an- drag tufTchen eenen Schuldenaar of Bankbreeker endere Kruideryen: Maar voor al zeer groote en lek- de zyne Schuld-eiichers.
kere Meloenen,
GVACCREDITEERT Minifter heet hy, die met een
ACAXI , AKAS , een Stadt in Japan , op 't Ei- Volmacht ,o f Geloofs-brief, van weegens zynen Meelant Niphon, in het Koninkryk van Farima , aan ffer en Heere voorzien is, om ergens iets in zynen
de Kult.
naam te verrichten.
ACAXULTA, eene kleine Stadt, maar beroemde
ACCUM, AUXUM , CHAXUMO , een verwoefte
haaven in Noort-Amerika, aan 't Mar del Zur, in Stadt in Abyffinië'n, in Afrika, gelegen in het Koninkhet Wingeweft Guatimala, daar de Scheepen van ryk Tigris, aan de Rivier Marabo, was voor deePeru en Nieuw-Spanjen gewoonlyk inloopen.
zen de Hofitat en Begraef-plaats der Keizeren van
ACCADIE, een Wingeweft van Nieuw-Vrankryk, Abyfïiniën. Maar nu ziet men daar ter Stede maar
In Noort-America, behoorde eertyts den Franfchen, een Dorp van omtrent hondert Huizen.
ACCYS , een zekere belaiting waar mede de
dÏQ het in den Vreede van Breda 1667. van de
Engelfchen. bequaamen. Doch door den Vreede Waaren en levensmiddelen, naar mate van hunne
van Utrecht 1713. is dit Lant, met de bygeleege- waardye bezwaart worden.
ACEGLIO , een Vlek in 't Hertogdom van Milane Zeen en Baayen aan Engelant weer afgeilaan,
zoo dat echter de Franfchen, op 30. mylen weegs nen, aan 't Lago Maggiore, niet ver van de kleine
van de Kuit af geene f ooit van Viifery voortaan Stadt Arona.
ACEILARO, zie Abyfo.
meer dryven moogen. Eerft hiette het NieuwACEMCAON , zie Aj een (ion.
Schotlant , en de voornaamfte Volkplanting der
ACEPHALI, een Kriftelyke gezintheit, die omFranfchen is aldaar Port-Royaal: maar het binnenite Lant wort van de inboorelmgen Souriquois ge- trent het jaar 500, is opgekomen. Die menfehen
wilden geene Overigheit nog regeering dulden; ze
naamt , bezeeten.
ACCARA, een klein Koninkryk in Guinca, gelee- vermengden ook de twee vericheide Natuuren in
genHUTchen de rivieren Maneu en Volta , waar Chriftut, en werden deswegen door de Kerkvervan Groot-Accara de Hooftitadt , en omtrent 17. gadering te Chalcedon verdoemt.
mylen van de Kuit afgeieegen is. Klein Accara is
AccRE, een Vlek in 't Hertogdom Milanen, legeen kleine Stad, maar ze heeft een goede haven, gende in 't gebied van Pavia.
llaande tuifchen het Fort-Naflau, en den mont van
ACERENZÜ, zie Cirenza.
de Volta.
AcBRNO, een kleine Stad in 't Koninkryk NaACCEPTANTEN worden rechte voort in Vrankryk pels, in Principato-Citra, benevens een Bisdom,
genoemt de Geeitelyken, die de bekende Paufle- behoorende onder 't Aartsbisdom van Salerno.
lyke Bulle Unigenitus aannemen : daarentegen
AcfcRVA , een kleine Stad des Koninkryks Nanoemt men Opponenten, alle die haar wederftree- pels , gelegen in Terra di Lavoro, aan de Rivier
ven, en zich op een Kerkvergadering van de Fran- Patria; met eenen BiiTchop , llaande onder den
fche Natie beroepen,
Aartsbiffchop van Napels.
ACCESSISTEN zyn te Weenen, alle die de naafte
A C H , zie Aich>
verwachting hebben tot de Keizerlyke Hof-Ampten,
ACHA, een Waatertje in opper-Beyeren, vallenom werkelyk bezit te nemen van dat, onder wiens de in den Donau , tuifchen Donawerd ende den
lyft zy liaan, zoo dra het komt oopen te val- uitloop van den Lech. In Beyeren zyn noch 2. anlen.
dere kleine Rivieren van dien naam: waar van de
ACCIA RUINATA , een verwoefte Stad op 't Ei- eene by Ingolftadt zich in de Donau llórt; en da
lant Corfica. Het Bisdom van die plaats is met dat andere koomt voort, ten deele uit het Tirooifche,
van Mariana vereenigt.
ten deele uit het Saltsburgfche gebiedt, en gaande
ACCOLADE , OMHELZING. DUS wort in Engelant door de Chiemzee valt eindelyk niet verre van den
ook genoemt het gebruik, dat de Konink de nieuw- uitloop der Rivier Saltza, in den Inn.
geflaage Ridders ornhelit, en dus %Q in 't Genoot-.
«/^HA^HJCA 3 een kleine Stadt in Mexico , in
B
Noort**
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ACH.

ACH.

ACHONRI , een kleine Stadt in 't Ierlantfch
Noort-Amerika, beroemt door hate Silvérmynen.
ACHAJA , was aleer de naam van het hedens- Lantfchap Konnaugty , eigentlyk gelegen in 't
daagfch Livadia, een grote Lantflreek in Grieken- Graaffchap Letrim aan de Shennon, heeft eenen
tant. Zie Livadia. Eertyts was ook in Morea een BifTchop.
ACHRIDE, een Turkfche Stadt, in 't Landfchap
ftuk Lants, dat Achaja hiette; waarin nu Patraffo
ligt; het ftrekte zich uit van den Golf van Kcrin- Albanien , aan de Zee Ocrida , 25. mylen van
then of van Lepanto, langs de Ionifche Zee, tot Durazzo , op een hoogte. Die plaats is redelyk
aan het Lantfchap Belvedère; dogh nu word het groot en valt, en heeft eenen Griekfchen Aarts»
gereekent voor een gedeelte van 't Ducato di Cla- BifTchop, mitsgaders eenen Turkfchen Sanghiac. De
jrentfa. De Hertogh van Savooyen voert den T y - Turken noemen-ze Giuftandil. By outs hiette ze
tel van Vorft van 't eerftgemelde Achaja, om dat Juftmïana Prima , gemerkt zy de geboorte-Stadt
in den aanvank van de veertiende Eeuw, Graaf was van Juftinianus den R. Keizer.
A C H R I D E , O C R I D E , eene Zee by de Stadt AJFilip van Savoyen, de eenige dochter en erfgenaam
Willems, Vorften van Achaja en Morea, getrouwt chride, in Grieken-Lant , in de Provincie Alba^
nien.
fceeft.
ACHSIKET, ACHSIKASH, eene kleine Stadt in 't
ACHALM , een zeer oud en vervallen Berg-Kafteer,
&y Reuüingen in Swaben , een grote myl van Groot Tartaryé'n, in de Lantflreek Fragana , aaa
Tubingen , is het Stamhuis der oude vermaarde de Rivier Alshash.
ACHTERSTEVEN ,is het onderfte aan het AchterGraven van Achalm, en behoort heden'sdaags den
Kafteel van een fchip in de kiel ingelegde en opHertogh van Wurtemberg-Stutgaart.
ACHAM , een Provincie in Afrika , op de Kuft waarts ftaande dikke hout, waar aan het ftuur met
jtran Zanguebar, wort t'hans van Arabieren bezeten. een yzeren haak hangt.
AcHTtR-CASTÈEL , zie Cafteel,
ACHAN, zie Tendaya.
ACHTER-VLRDECK, zie Verdeck.
ACHANDEWIN , een kleine Stadt, op 't Schotfch
ACHTERLBIN , is wanneer een Leenman het
.Weftelyk-Eilant Mul, aan de Noort-Kuft.
ACHARNA , eene Stadt in 't Lantfchap Livadien Leengoed met dezelve Voorwaarden als hy het
van zyn Leenheer ontfangen heeft een ander ira
fh Griekenlant, niet ver van Atheenen.
ACHASSE , een Rivier in Languedocq, en wel Leen geeft.
A C H T OUDE O O R D F N oï Cantons zie Oorden.
in 't Vivarez in Vrankryk. Zy heeft haren uitloop
ACHTIRKI, een Stadt in d'Ukraine, 8. myleïa
In de Rhone.
van Sum, by Rummo.
ACHATES , zie Drillo.
ACHTS-VERKLARING , RYKS-ACHT , of Ryks-Batë
ACHBERG , eene kleine Stadt in Swaben, by dewelke twe kleine Rivieren, beide Aig genaamt, ïs wanneer in het Roomfche Ryk, iemant wegens
samenlopen..
^ * begane fchending des Ryks-Vreden, of om andere
ACHELOUS , een Rivier in 't Griekfch Lantfchap zware mifdaden, uit den Vrede in den onvrede
Theflalien, maar nu Pachilcolmo genoemt, ont- geftelt, zyn lyf en leven prys gemaakt, gelyk dat*
fpringt op den berg Pindus, en ftroomt uit in de eens vogels in de lucht, en hy van alle weldaden
Ionifche Zee. In Morea is ook een Rivier van der Republyk berooft wort: zulks dat hy van ge-*
nen Rechter eenige byftant meer te verwachten
«Hen naam.
ACHEM , ACHIM , een Stadt op den noordlyken heeft, al beledigde hem iemant aan den lyve 9
hoek van 't Afiatifch Eilant Sumatra , voorzien Goederen ende Eeren. Een dusdanige Ban wert
met een goede haven en fterken handel. Ze is de den 29. April 1706. uitgefproken tegens de beide
Hooft-Stadt eens magtige-n, bergagtigen en vrugt- Keurvorften van Keulen ende Beyeren, wegens het
baren Koninkryks van den zelven naam, het geen verbont, by hen met Vrankryk tegens den Keizer
ook heerfcht over de 2. naburige Koninkryken Pa- ende het Ryk gefloten: hoewel die Vorften d o o r
eem en Pedïr r uit dewelke de Konïnk van Achem den Vrede van Raftadt 1714. in hunne Staten endé
de Portugeezen in 1616. verdreven heeft. Behal- waardigheden herftelt zyn. Deze algemene Ryksven het vafte Lant, heeft dit Koninkryk noch ver- Acht gaat door alle de Landen van 't H. Roomfche
fcheide eilanden onder zich, die echter meeft on- Ryk, verfchillende alzoo van de hakfifche Acht
bewoont zyn.. Men zegt,, dat deze Stadt beftaat ende Opper-Acht; zie hier van den Tytel Opperuit 8cöo. Huizen m d,k op pylaren gebout, en met. Acht. Deze Ryks-Acht kan alleen van den KeiKokos-bladeren.gedekt zyn:ftaande gefchaart maar zer, of by afwezenheit van dien, door den Roomin z. reyen, die een zeer lange ftraat uitmaken; fchen Konink, als ook door het Ryks-Kamer-Gedaar zyn ook twee grote. Mark t-plaatzen , en buiten richt, worden uitgefproken. Voorts heeft men in
de Stadt ziet men het fterke Koninklyke Hof. De 't Roomfche Ryk driederlei wyzen van in den Ban
Engelfchen, Hollanders, Deenen , Chineefen en: te doen. De eerfte wort gepleegt by 't gemelde
andere volken, dry ven hier eenen groten handel. Kamer-gericht, en heeft, dezelve kracht , als die
Ac KERN,, een Stadt in 't Ortenauw, op de Ba- van den Keizer , gemerkt een zodanig gebannen,
alle rechten verheft, waar hy ook immers is. De
ienfche Lantpalen.
tweede gefchiet door 't Keizerl. Hof-Gericht te
ACHILL-, zie Akiil.
Rohtwyl: doch deze Acht is van gene grotere uitACKIIL.E *, een Eilantje op de Swarte Zee.
geftrektheit , dan die dés Rohtwylfchen RechtsACKJM , zie Achem.
Ac$METH,een Turkfche naam>beduit pryswaarè'g, dwamgs. De. derde fooxt word, gepleegt by 't
~* . - W e i k

ACH. ACK.'
fpeftfaelfch Vry-of Heim-Gericht: en met deze
Acht is 't even eens gelegen, als met die te Rohtwyl.
ACHYR , een Stadt in Neder Volhynien, benevens een vaft Kafteel op eenen Bergh, aan de Rivier Worsklo , op de grenzen des Hertogdoms
Worotin: ftaat onder den Czaer van Muskovïën
Aci, een kleine Stadt, met een valle burgh,
op een Rots : gelegen in Val di Demona in Siciliê'n.
ACIAPONDA, een Stadtin 't Koninkryk Araeam in
Ooft-Indien, aan d'overkant des Ganges , in den
Zee-Boezem van Bengala: heeft een goede haven.
ACÏLINO , zie Birgi.

ACOMA, of S, Ejlevan d'Acoma , een Stadt in
Nieuw-Mexico , in Noord - Amerika, heeft een
goede fchans.
ACONIA , een kleine , doch zeer visryke Rivier , in het Hertogdom Milanen, dewelke de Lantfchappen Novara, Vigevano en Lumellino doorftroomte, en door verfcheide grachten geleidt wort
om het°lant te bewateren.
ACOPENDE, een verwoefte Stadt, aan den inkam van Satalien, in Natoliën of Klein Afiè'n, 8.
mylen van de Stadt Satalia, heeft voor dezen eenen Biffchop gehad.
ACX>RES , zie Azores.

ACOSTI, heet by de Duitfche Handelaren ter
Stede 9 dat is, ter plaatze,daar men na toe fchryft
of iets verzent.' Dit woort is van de Italianen ontleent, en dus als kreupel-Duits bybehouden.
Acous, een kleine Stadt, in 't Beatfnois , een
Landje in Vrankryk, 4. mylen. van Oleron.
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Napels ~ in het Principato Citra,
ACSARAY,

AINZAREA ,

een oude en weleer

Aerts-Biflchoppelyke Stad in Ciliciën, van grooten
aanzien en vermogen: men noemde-ze in haaren
tyd Diocaefaria, Juftinopolis , en altemets Csefar*Augufta. Deze plaats is naderhant door de veel-'
vuldige Aardbevingen zodanig bedurven geworden , dat men thans maar een flecht vlek in haare
fteê vint, gelegen in Caramanien, aan de Rivier
Maliniitra, in klein-Aüën.
Acsu, een Zee in Natoliën of klein-Aüën ü
door dewelke de ftroom Acfu loopt. Zy wort ook
Lac de Nicaea geheeten, zynde niet ver van deexe Stad geleegen.
Acsu, een Rivier in Natoliën, lopende doof
het Meer van gelyke naam, en befpoelende de Stad
Nicsea; ze valt eindelyk in de Marmer-Zee.
Acsu, A c z u , een Stad in het Groot Afiatifch
Tartariën, in het Wingeweft Turkeftan. Andere
plaatzen-ze in het Koninkryk Tanguth, houdende
dezen oort voor het oude Auzacia , de Hofffod
van Schytiën.
A C T E , ACT OF PaRUAMENT. Dus noemen de
Engelfchen de befluiten van hun Parlement, fpruitende uit de Billen , wanneer deeze door 'tKoninklyk confent bekragtigt zyn.
A C T E N , heten gemeenlyk zulke gefchriften, die
op het Stadhuis in een pleidooy door de Advokaten voor en tegen verwirTelt, en by den Gerechte overgegeven wrorden.
OPENBARE A C T E N , zyn de blyken of Schriften,^

die den gantfehen Staat betreffen, en in de ArchyACQS , zie Dax.
ven of plaatzen , daar men de Handveften en StaatsACQUAPENDENTE, lit Aqmpendente*
Schriften opüuit, ten blyke voor de nakomelinACQUARIA , zie Aquaria.
gen bewaart worden. Men noemtze anderzins ook
ACQUI , zie Aqui.
Blafferts of Rollen. Hier onder worden getelt de
ACQUIESCEREN, te vreden zyn, het daar by la- Kapitulatien of Artykelen van verdrach, de Vreeten beruften, niet meer van 't gefchil gewagen.
dens-Traktaten , 's Ryks-of Land-Daags AffcheiACRE , een Stadt in Soria in Aiiën , aan de den, en diergelyke Zaken meer.
iantpalen van Fenicien en Paleftina, aan eenen inACTAMAR , zie Van.
ham der Middelandfche Zee, benevens een Bifdom
A C T I E , is eigentlyk een Franfch woort, buiteii
onder Tyrus of Sur behorende, ende een Haven die twyfel oirfpronkelyk van 't Italiaanfch Agio , het
noch heden'sdaags fterk bezogt wort. Ze was by Wiffel-of Opgelt beduidende. Een dusdanige Acouts Ptolomaïs genoemt, en de woonftede der tie is by de Maatfchappyen in Vrankryk, Engel-en
Tempelieren: maar nu is ze geheelyk vervallen, Hollant een Schriftelyke Verbintenis, die iemand
doch den Turken onderworpen word anders ook tegen een zeker Kapitaal , of verfchote HooftS- Jean d' Acre genaamt.
Som, ter kant geftelt wort, met verlof, om die,
ACRI , zie Agri.
naar zyn goetdunken, aan een ander te verhandeACRIDOPHAGI , zyn zeekere volken in Moren- len , 't zy met wTinft of verlies; op wiens (te weeten
lant, dus genaamt van 't eeten der Sprinkhanen, 'sKoopers) naam naderhant het Kapitaal by de Komgelyk men zegt, dat zulks by andere Aiiatifche en pagnie te boek geftelt wort. Zoo dra nu iemant
Afrikaanfche natiën wel meer gefchiet.
een Obligatie , die hy tegen xyn uitgefchpten
ACROCI-RAUNIA , een zeer hoog gebergte in 't geld getrokken heeft, aan een ander overdraagt,
Griekfch Epirus, wiens bewoonders zich van 't ro- wort ze aanftonts een Aétie genoemt, om datze
ven, te water als te lant generen, en onder het verhandelt en daar mede woeker of winfte gedreTurkfch gebiet ïtaan. Die Griekfche naam heet ven wort: en door dien alle Schriftelyke Verbin-,
op Duitfch Donderbergen.
teniffen. van de Maatfchappyen der Handelaren;
ACROCIRAUNIA, was eertyts een BiiTchoppely- tegens de verfchote Hooftfommen uitgegeven
k& Stadt in Albanien, wiens BirTchop onder den worden, met dien inzicht (al in den beginne), dat
Aarts-BilTchop van Durazzo rtondt maar nu is het ze in handel en wandel voor gereet geit doorgaan»:
een puynhoop. Het voorgebergte by die plaats, en naar een ieders believen weer verhandelt woï>
wort anders ook Capo della Langueta geheet en.
den mogen, daar van komt dan , dat dusdanige
ACROPOLI, een ijeine Stadt in 't Koninkryk Obligatien als in den aanvank Afties genoemt wor- K
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ACT. ACU. ACZ. ADA,

den. Hier ftaat nu wel niet te denken, dat alle die eenéT i. raakt aan 't haperen öf in 't war , 't zy by gezulke Maatfchappy geit verfchieten, of A&ies ko- breke van de nodige ftukken, die de Lands-wetten
pen , allezins van de win'ft der Maatfchappy Deel- hier toe vereifchen , of door de proteitatie of tegengenooten zyn zullen; en dat de door den Handel werpingen, die iemant van de tegenwoordige'
gemaakte profyten onder alle ende iegelyke Acüe- Land-Boden tegens een genomen beiluit des RyksHandelaars, naar mate van hun ingelegt Kapitaal, dags maakt; want dan kan dit met recht niet door2.00 voort moet nitgedeelt worden; in tegendeel gaan.
ACTIUM , of Capo Figolo, een Zeehooft, in het
hier komt het aan op de fchikking en grond-artykels van een zulke Maatfchappy e. By voorbeelt, Griekfch Land Epyrus , gelegen aan den ingank
niemant wert by de Franfche Miffifïipifche Socië- des Golfo di Larta, recht over de Stadt Preveza.
AcTUARii|s,is in Duitslant de Secretaris van een
teit tot lidmaat en deelgenoot van de winft aangerioomen, die niet ten miniten 50. A&ien , ieder Dorp of de Gericht->.chryver, die by de Aéten gevan 10000. pond Franfch ingelegt had. Vermits nu zworen heeft, om ze wel te zullen bewaren, irt
ieder een bedacht was, om van de voorrechten der goede orde houden, en al wat de partyen by gevoorfch. Maatfchappy, die in den beginne zeer heer- fchrifte inleveren, of mondelyk inbrengen , gelyk fcheenen, winit te trekken, en het getal zyner trouw el yk daar by leggen en te boek ft ellen.
ACTUS IN CONTRARIUM, of een tegenitrydige
Aclien te volmaken, om dus een litmaat en deelgenoot van die Kompagnie te worden : kan men handel, wort in de rechten genoemt al het geen,
ligtelyk bevroeden, waarom die Obligatien of A- waar door het bezit van den verweerder vernietigt
ctien zoo hoog reezen ende zoo duur ingekogt wier- en om verre geworpen wort.
ACTUS MINISTERIALES zyn in de Kerke de handen , want een zulke Kooper had de hoope , dat
Rem alle die onkoflen rykelyk en overvloediglyk delingen , die de beroepene Priefters verrichten, nazouden vergoed worden y wanneer hy eens een Lit- mentlyk dopen, trouwen, biecht horen y het A maat en deelgenoot van die Maatfchappy geworden vontmaal uitdelen, enz.
was; daarentegen een ander die dat niet is, nog
ACTUS possfcssoRius heet in de Rechten eer»
worden kan, met 3. 4. of op zyn beft, met 5. per daat of handeling, waar door iemant het bezit van
cent 's jaars te vreden zyn moft. Een zulke AcStie een goet meint te behouden, by voorbeelt: vuut
handel is in Vrankryk, tuiTchen Ao. 1718. en 19. door op den haart aanleggen, eenen fpaan van den ftyl
3
t befchik des alom beruchten, Monfr. Laws, toen der deure affnyden, een ftuk zode uit den akker
der tyt Opper-Bewintsman der Weitindifche Miffis- of weide uitfteken, eenen tak van den boom in den
fipifahe Maatfchappy, zeer hoog opgejaagt, en daar tuyn af houwen en met zich nemen, en diergelyke
door ontelbare fommen gewonnen of verloren: doch meer, al het welk of door perfonen van den Gehet einde heeft doen blyken , dat de Koophandel rechte , of voor Notariffen en getuigen plegt te ge»
daar door te gront gegaan , het geloof verdwenen, fchieden. veel Geld uit den Lande getrokken , ontallige faACUMULO , een vlek ia 't Koninkryk Napels, gemilien tot den bedelzak gebragt , en het gantfche legen in 't Abruzzo Oltra, aan de Rivier Trento^
Koninkryk in groote elende en armoede vervallen tuffchen de Steden Afcoli en Rieti
was. 't Is niet lang geleden , dat by de MaatA C U R J , zie Azuri
fchappy van de Zuid-Zee in Engelant ook diergeACZUD, een kleine Stad in Moldaviën, aan de
lyke Wind-handel opquam , die echter ook zoo Rivier MüTowo, bezuiden de Stadt Braflow.
•flecht afgelopen is, alzoo dat men tot nog toe byADA , een grote Stadt in Turkyen, op den
ikans te vergeefs gearbeidt heeft,om den daar door weg , tuffchen Konilantinopolen en Ifpahan, êio
hervallen Handel, de Financien en het gemeen ver- meeft, door Armeniers bewoont wort.
trouwen weer op te richten, weshalve naderhantin
ADACHSUNIA , een groote Berg in Afrika in het
ïzömmige groote Kooplieden diergelyke Wind- Koninkryk Fez.
handel door de Overigheit ftrengelyk is verboADAIA, een Rivier in Out-Kaftiliën, by Villaden.
foro ontfpringende, en in den Durius uitwaterende.
' ACTIE , genomen voor een Plat of Recht-zaak,
ADAMAON, zie Andemon.
ook wel voor een gevegt, is by de liechts-geleerADAM» TEN, een Kriftelyke S e ö e , die geloofde,
den en Krygs-lieden genoegzaam bekent. Want dat w y , door den doot van Kriflus verlof!, naakt
deze zeggen; daar zal een Actie vallen, dat i s , gaan mogen,, al zo wel, als ten tyde van Adam :
*wy zullen met den Vyant liaan of vechten; en de het welk die menfehen ook alzoo deden in hunnent
eerfte zeggen, dat ze actie maken , wanneer zy op tempel,dien ze het Paradys noemden. Zy hadden hun
iemant een aantael of eifch inbrengen; hoewel die oirfpronk van de Karpocratianen en Gnoftyken, endikwils maar gezocht, en om zoo te ipreken, van de haar voornaamfte Leidsman hiette Prodicus. Zede ftraat opgeraapt is.
dert dien tyt worden de Wederdopers, die deze
meining op nieuws toegevallen zyn, ook alzo ge •
AcTivE-ScHuLDEN, zie PaJfive*Schuldï7i,
ACTIONNEEREN, d. i. Klachten of befchuldigin- bynaamt,
gen tegens iemant inbrengen.
ADAMS-BRUGGEN, heten de Wadden en Zant3
ACTIVITEIT is radheit, wakkerheit; daar van banken by het Eilant Ceylan, om dat de inwoondaan komen de fpreekwyzen , een zaak baan ders geloven, dat Adam in dit Eilant gewoont heeft.
ADAMS-PI&K of Adams~Hol, een zeer hoge ea
Attivimt gieven, d. i. dezelve aan den gank hel$£n* de Rjksdag in Polm ytrliefi zym Attiv'mu, d, fteile Berg op 't Eilant Ceüan in Afiën.
ADA-
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ÜDAOWS, Volken in Afrika,in 't rechte Guinea,
woonende langs de Tand-kufl.
AD AR E, een Stadt m 't Graaffchap Limmerik
ïn Ierlant , aan de Rivier Mage, is nu in eenen
ilechten flaat.
ADBIL-ADHIL, een kleine Stadt, in 't gebiet
des grooten Mogols, gelegen in 't Lant Tatta ,
aan den mont van den Indus-flroom.
ADDA, een groote Rivier in Italié'n, die aan
den voet van den berg Braulio in 't Graaubunderlant
uitkomende, het Valt elyn en de Komer-Zee doorftrykt, en zich in het Milaenfche gebiet, omtrent
Cremona met den Poo-ftroom vermengt.
ADDA, CHIER \ D' A DD \, een ftukje lants in 't Hertogdom Milanen, tufïchen de Rivieren Adda en Serio.
' ADD^ , een kleine Rivier in de Middel-JvlarkBrandenburg, vloeyende van Juterbok naar Trebbin.
AD DELiBtRANDUM AANNtMEN , is een Zaak
tot nadere overlegging en berading uitflellen.
ADDfcRiuRN , een Rivier in Wiltshire, in de
Provincie Weftfex in Engelant.

borger voor Edelman verklaart. By het Keizerlyk
Hof is dit Recht ingevoert , dat 12000. Daalders
moeten betaalt worden voor eenen Vorften-Brief,
4000. voor eenen Graven-Brief, 2000. voor eenen
Baron-of Vryheeren-Brkf, en 300. voor eenen Ridder-of Adelbrief, behalven de andere giften , die de
Kancelier, de Geheim-fchryver en andere Bedien-dens der Keizerlyke Kancelerye Krygen.
Deze
Bullen moeten binnen' drie maanden uit de RyksKancelerye geligt en betaalt worden , by verftek
van den nieuw-verkregen Adeldom. In de oudetyden mollen acht-fchildig zyn,of 16. quartieren kunnen
aantonen , Ridderen die tot de iteek-fpeelen en de
Domheerfchappen in de Hoge Stichten toegelaten
2ya wilden.
A D F L ? een Koninkryk in Afrika , op de Kuft
van Ajan, palende Noordwaerts aan de Straat van
Babelmandel ende aan het Koninkryk Dancali
Ooilwaarts aan de Indiaanfche Zee , Welhvaart,
aan Abyifmiën , en Zuidwaarts aan de Kult van
Zanguebar. Schoon het hier heel zelden reegent,
ADDRITHRA , ADDROITURA , een baftaart woord, nochtans is het aardryk , door de overltrooming
ontleent van de Italianen, is te zeggen, regt uit, der Rivieren , zeer vruchtbaar. Daar worden ook
regt op aan, zonder omflag. zie Addroiture in 't Na- vele Schapen en Koeyen gevonden, ende met Gout,
tuurkundig Woorden-Boek.
Yvoor , Wierook , Peper, en Slaven wort grote
ADF.A, een Koninkryk in Afrika, een gedeelte handel gedreven. De ingezetenen zyn het Turkfch
van Abyffiniën, palende tegens het Zuiden aan 't gelove toegedaan , zynde hun Konink een grote
Koninkryk Magadotto, tegens 't Wellen aan Oria, vyant van Kruienen/ De Stadt Adel , of Avea
tegens 't Ooflen aan de Z e e , en tegens het Noor- Gerule, is de gewone verblyfplaats des Koninks,
den aan Adel. DefTelfs Konink en Landzaten zyn en ligt aan de rivier van denzelven naem.
Mahometanen, behalven het Gebiedt van Granze,
ADtLBERG, een plaats in Swaben, 1. myle van
het welk door Kriflenen en Heidenenbewoont wort. Schorndorf, behoort den Hertog van Wurtemberg,
Het is zeer vrugt-baar, en heeft fchonen Vee-tocht. zynde voorhenen een Klooïler van witte AuguityA D E L , ADELDOM, EEDELDOM ,is aan zich zelven nen geweer!.. De Abt van die plaats is een der
een Recht, waar door men den voorrang boven Generaal-Superintendentcn of Kerkvoogden des
anderen eiilchen en gebruiken kan : en wort ge- Hertogdoms Wurtemberg.
deelt ïn den hogen en lagen Adel. Onder den
ADEIFINGEN , een Burg in Swaben , in het bergBogen Adel zyn begreepen de Hertogen, Vorilen, lant Hartenfeld.
Graven, Baronnen en Vryheeren; onder den laADÏLHUSEN , een ryk Vrouwen-Kloofter ende
gen de gemene Edellieden.
Deze laatfte ibort Abdy der Orde van de Benedidynen, in het Briswort van zommigen wederom verdeelt in den Hof- gow, niet ver vanFryburg,welkeftadt het fchermen Geleerden Adel. Onder den eerften behooren de recht daar over heeft. Dit Klooiler heet ook anHof-en Krygs-Ampten , maar onder den laatflen derzins in de wandeling Onze Lieve Vrouw op
de Doktooren van zekere Faculteiten of Geleerde den poel, om dat het midden in 't water ligt In
Genootfchappen. De Poolfche Adel is zeer tal-ryk, den jaere 1677. wert het door deFranfchenverwoeil,
en dikwils worden in een Provincie tuffchen de endelleenendaer van gebruikt tot den Vefring-bou.
30. en 40000. Edellieden getelt. Hunne vryheden
ADtLipsiN, een Berg-Kafceel en Vlek in 't Heren aanzien zyn groot , doordien een ieder by de togdom Brunswyk, anderhalf mylen van Gottinverkiezing des Koninks zyne Hem heeft, daar en gen, is het Stamhuis'des aelouden adelyken geilagts
boven ook op de Ryksdagen verfchynen , en by van Adelipfen in het Brunswykfche.
alle beradingen zyne Item geven mag, indien hy
AD£LM..NSFELD, een Vlek en Burg in Swaben >
flegts drie Morgen lands bezit. Deze Edellieden gelegen aen den Kocher , de Heien van Vonen,kunnen tot alle Eerampten van den >taat geraken, flein toekomende.
ja 2-elfs tot de Koninklyke Waa'rdigheit. Zy voeA D t LS B E R G , zie Adlersfarg.
ren over hunne onderdanen een gezag, gelyk over
ADELSDORF , een kleine Stadt aan de Rivier
Haven , wanneer zy eenen van hen om den hals Aifch, in 't Sticht Bamberg, aan het Steiger-Bofch,
brengen, zoo kopen zy de ftraffe met 50. Poolfche
ADBLSDORF, een kleine Stadtin het AnlpachGuldens af; daar en tegen kan de Konink over fche, aan de Rivier Zenn.
hunne Eer ende Leven niet fpreken , t'en zy de
ADBN , een fchone en grote Stadt in 't gelukkig
zaak eerft voor de heele Ryks-vergadering onder- Arabiën, op een klein fchier-eilant > tegen over
Zocht is. Venetiaanfche Adel. zie Nobili di Vmetia. het Eilant Gardafui gelegen , ' in het Koninkryk
A D L-BRIEF, is een Bulle waar by de Keizer Aden» Ze is een Veiling en ryke Kooplladt, ook

9/ eenig ander Yorft* dis dat Recht heeft ^ ecnea voorde» met een goede Haven ? eu tegen de Zee
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met ilerke muuren; maar lantwaarts metliogê hef
|>en omheint, waar van de naauwe toegangen met
iterke fclianflen bewaart zyn. Deze wigtige Stadt
heeft by de 6000. huizen , en behoort (zoo men
zegt) nu den Araabifchen Vorft van Mecea.
A D E N , een voorgebergte op de Zuidelyke Kult,
mm 't Gelukkig Arabïen, in 't Wellen der Stad Aden.
A D E N , een gebergte in 't rvoninkryk Fez m Afrika, alwaar Zilver-Mynen zyn.
ADENA, een Stad in Natoliën, hadde eertyts
eenen Aarts-Biffchop, den Aarts-vader van Antiochia onderhorig. Ze ligt aan de Rivier Malmiitra.
ADENA, een Rivier in Natoliën , die in Alauduli of Klein-Armeniën ontfpringt, het Aleppifche
Begterbeifchap doorilroomt, en tuffchen de beide
•Rivieren Cydne en Malmiitra in de Zee valt.
ADENDUM , een Stadt in 't Koninkryk Fez, in
't Lant-fchap Temefna in Afrika, by de Rivier Ommirabus.
ADERBERG, zie Oderherg.

ADEREORN, een kleine Stad in Voor-Pomeren,
aan de O der.
AD ER BURG, een kleine Stadt in de Middelmark
Brandenburg.
ADERNO, een kleine Stadt, aan den voet des
Aetna in Siciliën, in Val di Demona.
ADERSBACH, een Vlek en vafte Brug in Bohemen, aan de grenfen van Silefien. Ze legt in den
Koninggratfer Kreits, 2. mylen van Landfchut.
ADERSLEBEN % een Nonnen-Kloofter der Orde van
de Ciftertienfen, aan de Bode, by Wegeleben, in
jhet Vorltendom Halberftadt
AD&ASTA, voor ouds een Stadt , maar nu een
Vlek in 't Venetiaanfch Gebiet, in het Lantfchap
Bergamafc.
ADHIL , zie Adbil.

ADIAPHORA, zyn in de Kerk onverfchillige plegligheden of gebruiken , die men doen of laten
kan, buiten quetiinge des gewetens ende der Eerbaarheit.
ADIAPHORISTEN wierden in de XVIde. Eeuw genoemt de MenTenfche Godgeleerden, die zommige Roomfche Kerkzeeden en andere Leeritukken
(wanneer het Interim ten voorichyn quam) weer
opvatteden, en deswegen met andere Evangeelifche Godgeleerde» in eenen hevigen penne-twift
raakten.
ADJAZZO, zie Ajazzo.

ADICARA , een Stadt in Arabiè'n, aan den Perfifchen Zee-Boezem.
A D I G B , by de Duitfchers de Etfch genaamt, is
eene grote Rivier van Itaaliën, die voortkomende
uit den berg Braulio, op de grenzen van Tyrol, en
doorwaterende het Veroneefe, ftort zich niet verre van den P o o , in de Veneetfche Golf. Die Rivier is naait den P o o , de grootfte van geheel Italiën; ze loopt zeer fnel, en wort by Verona vaarbaar.
ADIGETTO , is een arm van de Adige"in Italièn,
beginnende by la Badia in 't Venetiaanfch Polefine
di Rovigo , ende die by Cavarzere ziek met den
Hooftftroom weer vereenigt*

ADI; ADJ. ADL:
ADÏIKIAKO, d. i. de Stoel der Gerechtigheit, of
een troon van twaalf trappen, die de Turkfche Sultans in 't Velt , nevens hunne Tent , doen opflaan, en daar op zitten gaan, wanneer zy iemant
ter dood veroordelen willen.
ADIMA, een Stadt aan de Rivier Moxa, in he&
Lant Morduates, behorende tot het Muskovifch-Tartariën, omtrent 20. Mylen bezuiden Nifmovogorod;
A D IKTIRIM, is voor eenen t y t , tot nader be^
fcheidt.
ADJOURNING wort by de Engelfchen genoemt i
de opfehorting of het uitftel, wanneer het Parlement op eenige dagen of weken fcheidt, of de Zitting en vergadering eenigen tyt verder uitftelt.
A DJ ou R NEE REN, eenen vaften dag, $f andereif
gewiiïen tyt en ure beraemen.
ADIRBEGIAN, zie Arzerum.
ADIRBEITZAN , ADILBEGIAN ,

ADZERBJUJAN^

een Perfifche Provincie, gelegen tuffchen die van
Erivan, Diarbek , Hierach, Agemi, Kilan ende
de Kafpifche Zee. De hooftftadt van dat Lant heef
Tauris', en het Lant zelf heeft voor ouds Medien
geheten.
ADJUNCTUS , is een perfoon die een ander toegevoegt is, om deszelfs plaats waar te nemen, en
hem in zyn ampt by te ftaan, om dat deze het
niet zelf, of niet alleen naar behoren bedienen kan.
Daarom worden Ampgenoten genoemt , die den
Beampten tot Noodhulpe toegevoegt zyn. Desge*
lyks heeten Adjuncti, zulke Priefters, die den Superintendent of Opper-Kerk-voogt, in zyne Kerkbezoeking en opzicht, toegevoegt worden. Op hoge Scholen worden de Byzitters^der Faculteit, Aa%
juncten of Amptgenoten genoemt, en deze kunnen de rekening maken , dat-ze by voorvallende
Gelegenheit een Hoogleeraars-plaats in hunne
Leergenootfchap erlangen zullen.
ADJUTANT , is een Officier, die al]e avonden by
den Overfte Wachtmeefter (Majoor) van 't Regiment het Woort haalt, brengt het by zyne drie Stat^
Officieren, en kondigt hun bevel aan den Serjan^
ten of Wachtmeefteren, voor het quartier van den
Opperften Wachtmeefter of Majoor voorfch. Die
Adjutant is voornamelyk daar toe beitelt, om de
bevelen des Opper-Wachtmeeiters uit te voeren.
Hy kondigt aan den Kapiteynen , wanneer zy by:
den Overfte komen zullen. Hy eifcht op de Koften van 't Regiment, levert alle dagen den Majoor zynen part volks, tot de Hooftwacht op de?
Parade-Plaats, en fchaart het Regiment in flag-ordre ; hy kondigt ook den Opper-Krygsbeampter*
hun arreft of gevankenis aan.
ADJUTANT, A I D E D E CAMP,

GENERAEI-ADJU*

TANT, is een Krygs-bediende by een Leger, die
den Opperbevel-hebber of hoogfte Krygs- Amptenaai;
byftaat, door dien deze hem gebruikt tot verzeng
ding en uitvaardiging zyner bevelen.
ADLERSBERG, een Mark-Vlek, benevens eeri
Kaiteel in. het Hertogdom Krayn , 6. mylen van
Trielt. Daar is een onderaardfche garik, van een
zoo afgryffelyke lengte, dat 'er nog niemant het
einde daar van heeft kunnjeii vinden , en Waar in
men vfele gangen , grote:'pla«z§n , ende afgron-
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'den, als mede alderhande yflelyke beelden ziet. Het
AÜMIRAFIS-SCHIP, is het geen de Admiraefs*
behoort den Vorft van Auersberg.
Vlag voert , 't zy m de Zee, of in een Haven»
ADLHOLTZ , een Wildbad in Beyeren, i. uren van
ADMIRALITEIT , ADMIRALITEITS-COLLEGIB ÏS
.Traunftein af, onder de Regeering van Burghuizen. de vergadering van alle de Bewinthebbers der ZeeADMINISTATHUR. Deze naam is gemeen aan alder- Zaken , en by die liet ftaat om ze te befcellen en
hande perfonen, zoo geeitelyken als weereltlyken te befcliikken. Dat Genootfchap beftaat uit den
'ftands, ende beduit eigentlyk iemant, die eenig ampt Admiraal , den Onder-Admiraal , den Vice-Ad*
in 's anderens naam bekleet. By voorbeelt de Her- miraalK den Schout by nacht of Contre-Admiraal,.
tog van Holitein , Kriftiaan Auguft, die naa het ende uit andere Hoge Zee-Officieren , Raden
overlyden van zynen Heere Broeder over deszel- en Byzitteren. Daar zyn 5. Admiraliteits-Colleven onmondige Prinflen "^oogt geweelt is, voerde gien in de vereenigde Nederlanden, te weten dat
den tytel van Adminiftrateur of Opper-bewintheb- van Zuid-Hollant te Rotterdam, dat van Noordber en Bezorger der Landen van Sleeswyk en Hol- Hollant t'Amfterdam, gelyk mede die van Hoorn
ftein. Maar gepoftuleerde of (om zoo te fpreken) en Enkhuizen in Weftvrieflant; dat te Middelburg
verzochte Opziender, heet by den Proteftanten, in Zeelant, en dat te Harlingen in Vrieflanr.
het Opperhooft van een geeftelyk Sticht, dat als
ADMIRALITEITS-EILANT , een Eilantin de Noordnoch zyne Kanunniken heeft, die naar hunne ftichts- Zee, omtrent Nova-Zembia , dat de Hollanders
regelen ende wetten een en Biiïchop kiezen : maar ontdekt hebben.
om dat ze den Paus niet voor het Opperhooft der
ADMIRANTH, is de Admiraal van Kaftilien ende
Kerke erkennen , en derhalven zyne beveiligingvoor de Opperfte Hcoftman en Bevelhebber van alle
nodeloos houden, voert een dusdaniggekoozen Pre- Zee-ende Landmacht dezes Koninkryks. De laaftlaat niet den naam van Biifchop , maar dien van ge- overlede Admirante van Kaftilien , Grave van
poftuleerde Adminiftrateur: bedienende zich echter Melgara , verliet de party van den Hertog van
van den Eername: Hoogwaerdigft. By de Roomfch- Anjou, en vluchtte naar Portugaal, alwaar hyniet
Pauiïelyken heet Adminiftrateur een perfoon , die alleen het Spaanfch Teftament, dat ten voordele
gedurende de ledigheit van den Biftchoppelyken van Filip V. door den Kardinaal Portocarrero, uitStoel, het Bisdom met al het aankleven van dien, gevonden en gefmeet was, voor vals en bedriege*
bezorgt ende beiliert gelyk te Krakow een Lubinsky lyk verklaarde, maar ook door zyne voorftellintot nog toe zodanig een Bezorger van dat Bisdom gen, de zake dus verre bragt, dat Portugaal ook
geweelt is. In Muskovien heet de Metropolyt de Party e der Hoge Geallieerden koos , dat de
Jaworowsky de Adminiftrateur of Bezorger des Aarts-Hertog van Ooftenryk, onder den name van
Aartsvaderlyken Stoers binnen de Hooftftadt Muf- Karel III. Konink van bpanjen , met een fterk
kouw; doch zonder den naem van A erts vader of Tranfport van Engel-en Hollandfche KrygsbenOnder-Aartsvader, hoewel hy al den laft van dat dens, Ao 1703. naar Portugaal overftak, met die
ampt draagt. De reden hier van is, dewyl zyne uitwerking , dat kort daar op eenige Spaanfche
Czaarfche Majefteit genen nieuwen Patiiarch heeft Lantfchappen, maar vooral het grootfte gedeelte
van Katalonyen, Hooggemelden Karel voor hun
willen benoemen.
ADMIRAIL, is de Opperfte Zee-Officier , wan- Konink erkenden.
ADMIRATI , BAIARIA , O R E T O , IL FIUME DEL
neer men in een Lant genen Admiraal-Generaal
noch deszelven plaatshoucler heeft. Anderzins ftaat ADMIRAGLIO , zyn alle namen van een kleine
die Officier onder den Opper-Admiraai, en gebied Rivier , in Val di Mazara in Siciliën, dewelke
de Vloot , wanneer deze Heer zelf niet in Zee by Palermo in de Zee uitwaterr.
ADMIRATIONIS FONS d. i. Bron van verwondegaat. Zomtyts vint men in een Lant i. a 3. Ammiraals te gelyk, die door hunne Vlaggen van mal- ring, een Rivier in 't Genevois, in bavoyen : alkanderen onderfcheiden worden , by voorb. De dus genaamt, om dat Zy uit de Itencn voortkooinr,.
Admiraal van de rode, die van de witte of blaau- ende af en aenloopt, even als de Zee.
ADMISSIE, Toelating,vergunning; daarom zegt
we Vlag. Hy heeft behalven den onder-Admiïaal ende Schout by nacht of Tegen-Admirael , men: hy ftaat by hem in goede admifïie, dat is,,
noch een en onder-Hooftman , en z. onder-Luite- hy geit veel by hem, hy is daar wel gezien.
AD.MODIATI-.UR heet zoo wel de pachter,als ook
jiants, die onder-hem geftelt zyn. De Admiraal
van een Provincie by de Hollanders, is teffens der- de verpachter der Tollen: en Admodieeren heet >
de Tollen pachten of verpachten.
kei ver Stadhouder.
ADMODIEEREN, is alderhande ry^ende en dalen-ADMIRAEI-GINERAFL , of Opper-VIoot-Heer,
Is de hoogfte Krygsbeampte te water, gebiedende de. de Renten en mkomften, tegens levciing van zeZee-macht van een Koninkryk of vryen Staat, ende kere vruchten of gereet geld, pachten.
ADMONT , een Stadt in Opper-b'teyrmark , gevoerende het bewint over alle Zee-Zaken ende Havenen. Somwylen heeft hy onder fich enen On- bouwt aan den Ens, heeft een zeer ryk Klooifer
der-VI oot-Heer, anders ook genoemt de Admiraal- van Benedictynen, ftaande tuftchen zeer hoge ber^
gen: onder het welk verfcheide dorpen en HeereuLuiienant. : oek ook Amiral de France..
ADMIRAELS-VLAG , waayt van de grote fteng, Hoven behoren.
ADOLFS-ECK, voor dezen een onwinnelyk bergboven op den middeliten Maft van het Schip.
ADMiRAMv-EiLANDfcN,zyn in Afrika op de Zee Kafteel dichte by- Swalbach , in 't Naftaufche : waaï
*;an Zanguebar,. benoorden het Eilant Madagaskar. van noch maar de overblyfzelc.n te zien zyn.
ApOMji
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ADOM , een Kafteel in Neder-Hongaryen , 4lïiylen beneden OfFen, aan den Donaw.
ADONCO, een Stadt heel boven aan de KomerZee, in het Lantfchap Como, in 't Hertogdom
Milanen.
A D ON , een kleine Rivier in Bretagne in Vrankryk , in de Vilaine vallende.
ADONIS, een Rivier in Fenicien in Afiën.
A D O P T I E , zie Varzooning.

ADopTio,is wanneer een Vremde tot Kind aangenomen word.
A DOR ATI;- , of Aanbidding van een nieuwen Paus,
is een byzondere Eerbewyzing en verneedering der
Kardinalen tegen den nieuwen Paus; die kort na
de verkiezing , drie verfcheidene reizen gedaan
wort. De eerfte reis, wanneer hy zit op den Zetel voor het Autaar , waar hem de Kardinalen
de rechte hant en den rechten voet, al knielende
kuilen., het twede maal in de Kappel van bixtus,
na dat zy hem met de ftool, of lange Prieiter-Rok,
en met het PauiTelyk gewaat bekleedt hebben; en
ten derden op 't Autaar van de St. Pieters-Kerk,
onder het plechtelyk gezang des Te-Deum.
ADORF , een Steedje in den Voigtlande, aan
4en Eliler, tegens de grenzen van Boheemen, 3.
mylen van Eger, itaat zedert den doot des Hertogen van <>akfen-Zeits onder het Keur-Saxifch Gebiet. In 1711. brande wel de helft daar van weg.
ADOVARLN, dus noemen de Arabieren van Marokko hunne Hutten , waar mede z y , gelyk de
Tartaren met hunne Horden , heen en weder
zwerven.
ADOUR, de grote Adour, is een grote Rivier
in Vrankryk, die in het Pyraeneeiche Gebergte,
onder aan den berg Tourmalet, ontipringt, en een
myl van Bajonne in de zee van Gaicogne uitgiet.
ADOUR, de la buebe, een kleine Rivier in Gaicogne , in Vrankryk , voortkomende , uit drie
Wellen, die echter in het dal Compan, zich met
malkanderen vermengen , en dus in den groten
Adour uitlopen.
ADOUR DE BAUDEAN, een kleine Rivier in Ga-

fcogne , in Vrankryk , voortkomende in 't Dal
Baudean, en zich met den groten Adour vereenigende.
AD PATRES, of tot de Vaderen gaan , wort boertende genomen voor fierven, by zyne voor-ouderen
gebracht worden.
* A D PIAS c*usAs,of ad pias ufus, is wanneer iets,
uit milddadigheit vermaakt of gefchonken wort, ten
befte van Kerken, scholen, Godshuizen, Tuchtof Beter-en weeshuizen.
AD VI\S CAUSAS, of ten Godzaligen gebruiken,
z,ie hier boven onder het woordje r*d.
ADRA, ABDAKA, een kleine tadt, Slot en Haven , geleegen in het Koninkryk Granada in Spanjen,
tuiTchen Almeria en -alobrena. Het Bifdom van
dezen oordt is naar Almeria verplaatft.
rïD Rfc*ERfcNDUM AENNIMF.N, WO t geZegt Van

Gezandten , gevolmachtigden en CominiiFaiifTen,
wanneer zy wel iets aanhoren, doch echter niets
daaromtrent befluiten, aleer zy 't hunne Meefters
bekent gemaakt hebben, om hun goedvinden daar
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over te vernemen.
ADRBSSH, een ootmoedige Schiiftelyke bede,
die het vergaderde Engelfche Parlement den Konink, nopens het een of het ander geval overgeeft.
In ,'t gemeen noemt men Adreffen alle Requeften
en fmeek-fchriften, die eenig Lichaam, in buitengewone gevallen, door zyne afgezondene aan den
Konink doet behandigen. De Franfchen noemen
eigentlyk AdreiTe , behendigheit , gefchiktheit ,
kennis van zaken, en zomwylen ook aenpryzing
van een perfoon aan iei^ant anders. De benaming
van een plaats, of van den gene by wien en alwaar den brief, waar op diergelyke aanvyzmgen
gefchreven ftaan moet afgegeven worden^ heet
ook AdrefTe.
ADRIA , zie Atri

ADRIA, of Atri, een Biffchoppelyke Stadt in
Italiën, op het Schier-Eilant Poleline de Rovigo ,
op een eilandje, in de Rivier Tartaro. Ze is ^gelegen in den Staat van Venetiën, dichte by de
grenzen van Ferrara, en den Venetianen onderdaanig. Haar BifTchop, die naar Ravenna behoort,
heeft zynen Zetel te Rovigo. De Adriatilche Zee
is nadeeze Stadt Adiïa genoemt, om dat ze voor
dezen zeer vermaart was; maar nu wort ze meeft
van ViiTchers bewoont , zedert dat de Zee het
grootfte gedeelte daar van verflonden heeft.
ADRIA NIS TEN , waren zekere Ketters , die de
Leer van Simon den Tovenaar navolgden. In de
XVIde. Eeuw was ook in Engelaht een diergelyke Kettery , die eenen Adriaan Hamitett aanhink, ende zeer ergerlyke en wederdooperfche gevoelens behelfde.
ADRIANOPEL, zie AndrianopeL

ADRIAFNSBERG is een gebergte, niet verre van het
Pyreneefche in Spanjen. De gemene weg gaat
daar door henen; midden op dien weg ftaat een
Wynhuis ende een Kappel. De doortocht van
dit Gebergte is zoo donker, dat men telkens een
brandende Fakkel by zich hebbel moet.
ADRIATISCHB ZEE , of Golf van Venetiën, is
een grote Zee-Boezem en ftuk van de Middelantfche Zee , in wiens endt de Stadt Venetiën ligt
Deze Staat eigent zich toe de heerfchappy over
dien groten inham , en ten dien einde en blyke,
trout de Doge alle jaren, op Hemelvaarts-Dag,
met die Z e e , werpende daar in eenen Koiielyken
ring. Ze befpoelt de Zuidelyke en Ooftelyke "Kuiten van Italiën, Noortwaarts ftoot ze tegens Dalmatien, ende Ooftvvaarts aan Albaaniën: ze heeft ook
hare Ebbe en Vloet.
AD KOE E , een Rivier in het Muskovifch Tartaryen, voortkomende by de kleine btadt Simberska, en zich met de Rivier Sook vereent hebbende, ontfangt ze den naam U/a, en fchiet verder
naar beneden, tot in de Voïgra.
• ADSTATT , een kleine <stadt in Yilant, op de
Noort-Kuit, niet verre van de Stadt Holar afgelegen , behoort met het geheele Eilant aan de Kroon
van Deenmarken.
ADVANCE, CAP D'AVANCE, zie ïróüard.

ADV>.NANT , wort gezegt van een toevallige
Zake, Waarom ook d&wils, op quaat Franfch of
Duitfch,
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Duitfch, naar Advenant gebonkt wort, infteêvan (zo veel als de dag en .nacht gelykmakende Linie)
te zeggen : nadien 't valt, of zoo 't mogelyk is, of genaamt, en in 360. Graden verdeelt word. Die
na gefchapenheit der zaken, enz.
onder den JEquator wonen hebben dag en nacht alADUJAR, zie Anduxar.
tyd gelyk. De Linie pafjeren hiet by de Schippers zo
ADULA, een groot Gebergte in Graeuw-Bunder- veel als onder den JEqttator, daar een grote hitte
lant, in het Graaffchap Clavenna, uit het welk de is, doorvaren.
Rhyn zynen zuidelyken oirfpronk neemt.
iEoj'iNocTiuM, is die tyd van 't jaar, wanneer
ADVOCATUS ECCLESI/E , Vooriïander der Kerk, dag en nacht elkander gelyk zyn, 't welk tweemaal
is een Titel des Roomichen Keyzers, dien Karel de 's jaars, namelyk in de Lente en in de Herfft gefchied.
Groot eerlt van den Paus bekomen heeft, toen hy
^EQJUVALENT , een zaak die even zo veel waait
Italié'n tegen de Longobarden befchutte. Na hem is, als de andere te vorderen heeft.
hebben alle Roomiche Keyzers zich van dien titel
/EQUIVOCA , zyn woorden en manieren van fprebedient , en in de Verkiezings-Wetten word uit- ken, die verfcheyde beduidingen hebben , en op
druklyk, van den Nieuwverkoornen belooft, dat hy velerhande wyzen kunnen uitgelegt worden. .
als Advocatus Ecclefid de Kerk en Geeitlykheid in
-/EQUIVOCATIE , dubbelzinnige rede.
gedurige Befcherming nemen zal
AER , zie Ayr.
ADVOCATUS FISCI , zie Fifcaal.
./ERARIUM , de algemene Schatkamer in een Stad
ADVYS-JACHT ,een klein en licht fchip, waarvan of gemenebeft.
men zichgelyk te land van de Couriers bedient om
AERQUE, Heerlykheid in het Stift Bazel in het
brieven en naricht van de eene plaats naar de andere Immer-Dal.
te brengen.
AERRA,EccARA,een Vlek in PortugaalindeProADVYS-JACHT,is een Scheepje, ligt en wrelbezeilt,om vintie Ëftremadura aan den Vloed Zatas.
haeftelyk ergens van de poll of tyding over te brengen.
AER SCHOT , zie Arfcbot.
ADYRBEIZAN, zie Adirbeytzan.
iEscHECHER , een Stad in Natoliën, aan de Golf
ADZEL , Stad in Lyfland , in het Landfchap van St. Pieter, in het Landfchap Aidinelli.
Letten, aan den Vloed Teyder, 19. M. van Riga
iEsTUARiuM , in hetSchotfch Fyrth, is eenfoort
tegen 't Ooiten gelegen.
van een Meerboezem, en zodanig een plaats daar
iEGA , ifola delle Capre of Geyten Eyland legt het Meer bruift en een inham maakt. Men vindze
meelt aan de plaatzen daar de Ebbe en Vloed zeer
in den Archipel.
fterk is.
JXGE'ISCH M E I R , zie Archipelagus.
A E G E R E zie Egerg.

^ESTUARIUM BODOTBIA , Fyrth of Forth, een

TÏGINA, Eiland en Stad van den zelven naam in JEfiuarmm in Zuid-fchotland, by Edenburg.
't Koningryk Morea, daar overvloed van Patryzen is.
./ESTUARIUM GLOTH/E , Fyrth of Clyd, czmJEftua./EGYPTEN, zje Egypten.
rïum in Schotland aan de Ierlantfche Zee.
AELEN , een Dorp benevens een Schoon Slot fn
/ESTUARIUM VARA, Muarray Fyrth, een Mftua*t Kanton Bern, een grote Myl van St. Mauritz aan het rium in Noord-Schotland aan de Noord Zee
Geneeffche-Meir. het heeft voor dezen onder den
AETH. , zie Ath.
titel eens Graaffchaps aan Savoyen gehoort, en is
./ETHIOPIEN , het grootfte Deel van Afrika, 't
hier na aan de Wallifers gekomen, die het aan het welk tegen 't Noorden aan Egypten en de Woeflyn
Kanton Bern verruilt hebben , 't welk daar een Barca, tegen 't Noordwellen aan Zaara het Land
Gouverneur houd.
der Negers en Guinea, en tegen 't Noordoolten aan
AELST zie Alofi,
de Rode Zee grenft. Het overige omringt het i E AELSEN zie Alfen.
thiopifche Meer. Dit grote Land word in Opper en
A E L T , Munniken kloofter van de Benediktyner Neder iEthiopien verdeelt, en in 't gemeen het Moren Land genaamt, hoewel deze naam eigentlyk
Orde aan de lis, over Walïerburg in Beyeren.
^EMBECK, een Rivier in Lyfland, in de Derpti- maar een deel van Opper iEthiopien, naamlyk Abyffinien, toekomt, zie Abyflinien.
fche kreits, die zich in 't MeirPeipus itórt.
AENDLHOLTZEN, zie Fraunftein.
AENHOLT zie Anholt.

AENRUCHTE , kleine plaats in r Hertogdom
Weitfalen , den Keurvorfl van Keulen toekomende.
^EOLIDES , zoek Liparifche Eylanden.
JEonm,
een zeker Landfchap in klein Aziè'n
aan den Archipel , tegenwoordig in een Hechten
Haat, en den Turkfchen Keyzer toekomende.
iEQUATOR , of de Middellinie , is een van de
grote beweeglyke Circulen op de Hemel Globe,
dewelke van beyde de Polen even ver af is, daarom verdeelt zy de aarde ook in twe halve Globen,
waar van zich de eene naar 't Noorden en de andere naar 't Zuiden wend, en wanneer de Zon in
de Linie Haat, zyn Dag en Nacht in de geheele
Werejd gelyk, wraarom zy ook Linea JEquinoftialis

7£THIOPISCH MEER , is een deel van den groten

Oceaan onder de Linie by Afrika.
iEi'HNopHRONEs, waren Ketters in de zevende
Eeuw, welke zich wel voor Chriftenen uitgaven,
maar zich daar by aan Waarzeggen, Tovery ea
andere heydenfche grillen overgaven.
ACTIANEN , waren een foort van Ketterfche Arrianen, die naar een Aëtius genoemt wierden, welke
noch verder van het recht gelove afweek als de anderen. Zy wierden van Keyzer Theodoiius den Groten uit alle plaatzen verjaagt, en moeflen alzo in de
wüdernifïen hun By-een komften houden.
^ETNA , Mongibello een vuurfpuwende en de
hooglte Berg in Sicilien in Val di Demona, wiens
Top altyd met Afch en Sneeuw bedekt is, Men
fcegt dat hy by na dertig dnizent fchreden hoog i&r
C
en

AFL.
en by de hondert duizent in den omtrek heeft. Boeven is een grote opening tot den diepften afgrond,
waar uit een onophoudelyke damp fteigt, die van de
vette en zwavelige aarde van daan komt, die door
de innerlyke Holen en Luchtgaten aangeftoken
word y en dus een gedurigen gloed veroorzaakt.
Zomtyds heeft hy gants vurige ftroomen uitgeworpen , die alles wat hun voorkomt verbranden, OOK
een groten hoop itenenvan etlyke hondert ponden,
en die met een gruwlyk geweld enige Mylen in de
Lucht voortgedreven. Diergelyke hevige brandingen gefchiedden Anno 1669. en 1693. m Januari, door
welke laatfte 49. Steden en Vlekken, zo men zegt,
geruineert, en 93000. Menflchen omgekomen zyn.
^ETOLIEN , dit was voordezen de naam van een
SLandfchap in Griekenland , aan de Grenzen van
Epirus.
AFDAKING , zie Talus.

AFFAIRE, zaak, verrichting.
AFFECTIE genegenheid, hier van daan komt het
froord .geaffeclioneert, dat by Grote Heren zeer in
gebruik is; wanneer zy aan luiden fchryven die van
een geringer ftaat zyn als z y , of aan Vremde Minifters, of ook wel in handbrieven aan -hun eige
Raadsheren.
AFFECTEKEN, is zich iets aanmatigen, daar men
geen recht of bequaamheid toe heeft. Ook is het
zich iets aangewennen dat men uit de Natuur niet
heeft, zo wel in de fpraak als in uiterlyke Gebaarden.
AFFECTEN , zyn de neigingen van der Menflchen
gemoederen. Naar zyn Affecten oordelen, is wanneer een Rechter of Overigheid een anderen , dien
hy genegen is zacht handelt , en hem 'er door
helpt, in tegendeel den anderen, dien hy haat, te
ftreng handelt.
AFFENTHAL , is een plaats in Ortenau in de
Schwabifche Kreits, niet ver van Straatsburg, die
aeer goeden Wyn heeft.
AFFLIGHEM, de voomaamfte Munniken Abdy
Tan de Benediktyner Orde in het gebied van Bruifel in Brabant, horende onder het Aartsbrfdom van
Mechelen, zy word door een Proopit geregeert.
AFFRON Tjfmaadjbefchimping^j^ro»^^^, befchimpen, honen.
AFFUIT , hiet in't gemeen de loop van een fchietgeweer. Maar voornaamlyk worden de voetftukken
waar op de kanonnen leggen zo genaamt. Dit is
een foort van twee wielige en achterovergebogene
rolwagens, waar van men zich bedient of om het
ftukgefchutvan de eene plaats naar de andere te voeren, of om het zelve tot fchieten bequaam te maken.
AFGEORDENDE , zie Gedeputeerde, afgezonden.
AFGEZANT , wort naar het gevoelen van zommigen, maar een zulk Minifter genoemt , die met
een vertegenwoordigende waardigheit afgezonden,
en anderzins AmbafTa4eur ^genaamt wort. Zie Gezant.
AFGODENDIENAARS

of HEIDENEN,

worden ge-

noemt menfchen die den waren levendigen God
niet erkennen , maar zich zelven enen God verdichten , of de Schepzelen, ja ook don Duivel

AFR.

aanbidden. Diergelyke volkeren worden gevonden in alle vier deelen der Wereld, en zommige
hebben uitgecyfert, dat zo men den Aardkloot "in
30. gelyke delen fneed, men zien zoude, dat 'er
de Kriftenen 6., de Mahometanen 5., en de Heidenen de overige 19. beiitten.
AFLAAT , dat is de quytichelding van de ftrafTe
der Zonden, die de Roomfche Kerk bedeelt aan
hare Geloofsgenoten, alzo zy gelooft, dat fchoon
de zonden vergeven zyn, nochtans de ftrarFe niet
geheelyk quytgefcholden is.
AFLEGER , zie Azjngs-Recht.

AFRICA , een van de vier delen der Wereld, tegen het Zuiden van Europa gelegen. Het is het
.grootfte byna-Eyland wordende van de Rode Z e e ,
van den Oceaan, en van de Middelantfche Zee
omringt, voor 't overige is het door een fmallen
ftreek lants, Ifthmus de Suez genaamt, aan het Aartryk vaft. Men rekent defzelfs omtrek op 5000 M.
de lengte op 1 óoo van Capo Verde, tot Capo de Guardafui, de breedte 1400 van Capo di buona Speranza
tot de Middelantfche Zee. Dit Deel van de Wereld word gemeenlyk in Welt en Ooft Africa verdeelt. Het eerftgenoemde heeft 5 grote Lantfchappen naméntlyk Barbaryen, Biledulgerid, Sara, Nigritien en Guinea. Ooft Afrika beftaat uit Egypten
en iEthiopien. De voomaamfte Eylanden in Afrika zyn Malta, de Azores, de Canarifche Eylanden r
Madera, Capo Verde, St. Thomas en Madagafcar. Dé
Godsdienft der Inwoonders is de Chriftelyke, Joodfche,MahometaanfcheenHeidenfche,maar de Kaffers hebben 'er geen , en leven als het Vee. In Egypten, Biledulgerid en Sara, als ook in Barbaryen
zyn de Afrikanen wit, of liever geel, in de andere landen zwart, die men Negers of Moren noemt,
Zy zyn een mengeling van natuurlyke Afrikanen
en Arabieren, ondeugende, wilde, wrede, fterkê
menfchen ^zy wonen ten delen in Steden, ten delen
in Woeityne'n onder Hutten, maar ten delen zwerven ze van de eene plaats ter andere, en jaarlyks
word er een grote menigte van hen als Slaven aan de
Europeers verkocht, en van daar naar Amerika in
Bergwerken gebracht. Zy worden ten delen van
Keyzers en Koningen geregeert , maar ten delen
tiekken zy onder een zeker Opperhooft het Land
o m , en ten delen hebben zy als de Kaffers gants
geen regering onder zich. Dit deel der Wereld is
zeer vruchtbaar, en aan deZeekuften wel bewoont,
maar midden in 't Land, voornaamlyk in de Wilderniiïen van Saara en Barca is het woeft, of wegen de grote Hitte, of uit gebrek van Water , of
wegen de menigvuldige wilde Dieren" en het hete
zand. -Het heeft veel wit en rood zout, ook uitmuntende Goud en Zilver Mynen, en allerhande rare
Vruchten, welke in alle vier delen vervoert worden. Voor dezen geloofde men dat het binnenffe
deel van Afrika wegens de al te groote hitte onbewoont en onvruchtbaar was , of ten ^rninfteri van
gants wilde en mismaakte menflchen, die als de honden baften, of de ogen op de borft hadden , bewoont wierd, maar dit is van de nieuwe Reys-hefchryvers, na dat de Portugezen in de 15 Eeuw
zich de eerfte zo va* gewaagt hebben, genoegzaam
we-
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*rederlegt. De Portugezen en andere Chriften Mogentheden in Europa hebben alle Afrikaanfche Eylanden, die iets om 't lyf hebben, uitgenomen Madagafcar zedert twehondert jaren te ondergebracht,.
en zich op de Kuiten van Afrika fterk gemaakt,
opk bezit de Grote Sultan een fchoon deel daar
van, namentlyk Egypten en een ftuk van Barbaryen, en de kuil van Abex.
AFSDAFORS , een Vlek in de Zweedfche Provintie Daalkarlien, aan de Rivier Daalkarle, 15 Zweedfche-Mylen van Stokholm tegen 't N001 dweilen.
AFSTEEKEN, beduit een leger-plaats of nieuwe
werken van beveftiging afmeten of aftekenen, hoe
verre die in de lengte en breedte zich moeten uitftrekken. Daar worden eerit palen in den gront
geflagen,, en met fnoeren overal befpannen; daar na
ftëekt men langs henen de fchop in de aarde , om
aan te wyzen, hoe verre de Schansgravers graven
moeten.

van de Hooftftad den felven naam voert. Het
legt tuffchen de Woeftein Saara , den Vloed Niger * de Koningryken Tombut en Cano, en is zeer
vruchtbaar in Weylanden, en in Manna. De Stad
Agades heeft een Koninglyk Slot, en word meelt van
uitlantfche Kooplui bewoont. De Koning van 't
Land is den Koning van Tombut cynsbaar.
AGAG , Koningryk benevens een Stad van de»
zelven naam in iEthiopien in Afrika, tegen 't Noorden van Lac de Zaire gelegen. Het hoort onder
het Koningryk Monomotapa, en heeft Heydenfche
inwoners.
AGAN, pAGAN,Eyiand van den Archipel van St
Lazaar in de Oofterfche Oceaan.
AGAOS, een volk in Afrika, in *t Koningryk Bagamidri in Abyffinien.
AGATENBURG, Slot voor de Stad Stade in het
Hertogdom Breinen, daar Anno 1712. by verovering,
dezer Stad het Koninglyke Deenfe Hooftlèger was.

AFTOCHT of RETRAITE, word des avonds met

AGATI' BASCI , is aan 't Perüfche Hof de Opper-

de trommel geïlagen, en beduid dat zich ieder bol- fte Ho fm e etter.
AG DE, Stad en Haven in Nederlangedok aan de
daat in zyn quartier zal begeven , waarom zy geftraft worden wanneer zy na dien tydnoch opftraat Rivier Erant, daar die in de Golf van Lion valt ,
of in de kroegen gevonden worden. Men noemt 13 Franfche Mylen van Montpellier; zy heeft eea
Biffchop, die zich met één Graaf van Agde noemt»
het ook Tap toe ilaan.
AFTOCHT, of RETRAITE, is een eerlyke ontwy- en onder Narbonne hoort.
AG DESINDE Ideine ftreek lands in het gebied vaft
king, in 't oog van het vyandlyk Leger , dat te
veel voordeel boyen het ander heeft , 't zy door Aggerhus in Noorwegen , 't welk uit vier dalen
de manfehap, of door de welgelegenheit der plaat- beftaat, en waar in geen. Stad te vinden is.
AGEDA een Vlek in Portugaal, in de Provintie
sje. By zulken aftogt moet men pogen , ettelyke
esgtens voor zich- te brengen , of: zich door een Beira, tuffchen Porto en Cöimbra, aan den ldeinen
hoogte te dekken, of door minder Soldaten vuur Vloed Ageda.
A G EN , een Stad aan de Rivier de Garonne, in de
te geven, den vyant ophouden, ten einde de andeProvintie van Guienne in Vrankryk, benevens een
ren tyt winnen, om ondertufTchen te ontkomen.
AFTOGHTS-GJ-LT, ofNAESTEUER, is een zeker geld, Preiidial, Senechauffée en Bifdom, onder het Aartsop te brengen by hem, die onder een vreemt gebied bifdom van Bourdeaux ftaande. Het Land daar
iets erft, of zich buiten 's lands begeeft, naar een rontom hiet '1 Agenois, voert den titel van een
plaats, daar dit recht gebruikelyk is. Van ieder hon- Graaffchap, en word van de Pro vintien Perigord*
dert wort geeifcht en gekort een zeker gedeelte: Quercy, Armagnac, en Bazadóis omringt.
op zommige plaatzen is het de tiende penning, op
AGENT een bediende, welke de belangen van een
andere de vyfde.
Vorft of gencotfehap aan een andere plaats of
AFVALLEN, het Schip valt af, zo zegt men wan- hof waarneemt. Hy is minder als een Refident,
neer een Schip onder volle zey] van zyn kours af- maar meer als een Faktoor. Daar is ook noch een
wykt.
ander foort van Agenten die het belang van
A G A , zie Agag.
een Potentaat of andere Groten in hun huis waarneAGA , zyn in Turkyen de naafte Officieren naaft men , en derzelver bevelen uitvoeren, zonder dat
deBegs onder dé Janitzers, ofte de Gouverneurs zy hoeven zich aan het hof zelfs te begeven, of
uit de Stad,daar zy tot noch toe gewoont hebben,
in de Steden welke onder een Bafia ilaan.
AGA , der Janitzaren , of Janifar-Agafi , is de te trekken, deeze zoude men Huis-Agenten kunnen
opperfte bevelhebber der Janitzaren, welkers gezag noemen.
zeer groot is, en die met lofle arrnen voor den
AG ER , kleine Stad benevens een Slot in KataGroten Sultan verfchynen durft, daar in tegendeel lonien in Spanjen, aan den Vloed Noguera.
de voornaamfte bedienden van het Ottomannifche
AGGER, een Rivier in het Graaffchap Marck 'm
Hof, de Grote Vifier niet uitgezondert, altyd de Weftfalen , dewelke boven in dit Graaffchap ontarmen en handen kruiswys over eikanderen geila- fpringt , den weg door 't Hertogdom Berg neemt,
gm hebben, wanneer zy ter gehoor komen. Als en eindelyk in den Rhyn valt.
deze Aga fterft, vallen zyne Goederen den Sultan
ACGERKUS , AGGERHUS-SLOT, grote Provintie
niet te beurt, gelyk anders omtrent de andere Baf- in Noorwegen, benevens een Slot van den zelven
fas gefchied, maar zy behoren tot den fchat der Ja- naam aan den Meerboezem Anfloye, waar op de
nitzaren.
Koninglyke Deenfche Stadhouder in NoorwegenAG AD, Stad in 't beloofde land, in de ftam I- woont Uit deeze Provintie word veel Hout tot
f^ichar, onder aan den Berg Hermon.
den Scheepsbouw in vremde landen vervoert, en
AGWES, Koningryk in JNigrinen in Afrika,waar men deelt ze in 6 verfcheidene delen als Agdefinden,
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A G L A , Stadt in 't Koningryk Fez in Afrika, in
Haumgdal, G a m m e ^ H e n n e m a r d ^ R o m m e r i t k e t , en
J e l l e m a r c k , behalven de kullen aan 't Kattegat en 't Suidelyke deel der Provintie Hasbat, aan de R i den Zee boezem Anfloyeishet land zeer bergachtig, vier G u a r g a , tuffchen de fteden Fez en Arzille.
A G L A R , zie Acjuikja.
en Hechts in de Valeyen wat bewoont. Deszelfs
A G L I E , Hot in P i e m o n t , i n het Landfchap CanaH o o M a d hiet Anflo.
A G G E R O E , Deenfch Eyland in het Gebied van vois, heeft den titel eens Marquifaats, waar na een
oude en beroemde Familie in Piemont den naam
Alborg in Jutland.
A G G I U L F E I A N O S , kleine Stad in Natoliën, m voert.
AGLAY , of, Aglon zoek Aquüeja.
Aziën , aan den Oorfprong der Rivier Madre.
A G M E T , Provintie en Stadt in 't Koningryk MaVoor heen heeft zy een Biffchop gehad.
A G G R A T I A N D I JUS , is een recht waar door een rocco in Afrika, was voor dezen des Keyzers refiL a n d s - H e e r , die de Souvereiniteit of de Land- dentie plaats.
A G M Ü D E S H A M , zie Amersham.
Vorflelyke Waardigheid bezit, de Booswichten de
A G N A N O , een Meer in Terra di L a v o r o , enige
verdiende en opgelegde ftraf te enemaal quytfcheld,
of in een mindere verwiiïelt. Maar de gene die M . van Napels. Daar dicht by is het beroemde
maar het Opper of Neder gerecht bezitten kunnen H o l Grotto di Cani, H o n d e hol genaamt, waar in
die Dieren, als zy 'er in geworpen w o r d e n , in korzich dit recht niet toematigen.
A G HER , A G B E R , Vlek in het Graaffchap T y - ten tyd fterven.
rone in de Provintie Uliter in Ierland, welke plaats
AGNANO , beroemde gezondheid Baden in T e r recht heeft o m Gedeputeerden in het Parlement ra di L a v o r o in 't Koninkryk van Napels: tuffchen
van Ierland te zenden.
Baja en Cuma.
V
A G N A N O , kleine Stadt in Neder Langedok in
A G H I R L I K , worden zodanige gefchenken van
Juwelen en dierbare Pelteryen g e n o e m t , dewelke V r a n k r y k , in het Bisdom van Montpellier, 7 Franeen BafTa zodanig een Sultanin, die de Turkfche fche Mylen van de laatitgenoemde Stadt afgelegen.
A G N A T E N , hieten de naaile Bloedverwanten van
Keyzer aan h e m uittroud, tot een verering zenden
moet. W a n t de Grote Heer gebruikt deze Staat- Vaders z y d e , anders ook Zwaard-magen genaamt.
A G N E T E N , groot Markt-Vlek in Zevenbergen ,
kunde , dat wanneer hy^vreetf dat h e m de eene
of de andere Baiïa te machtig mocht w o r d e n , hy aan den Vloed Harbach, 6 M. van Hermanitadt,
hem een van zyne Dochters of Bloetvrindinnen ten daar vele Smits wonen.
A G N I A D E L L O , zie Agwtdello.
V r o u w e geeft, waar door hem alle Vryheid benoA G N O , C L A N I O , een Rivier in het Koningryk
men en hy t o t een elcndigen Haaf gemaakt word,
nademaal hy zyn vorige W y v e n en Kinderen ver- Napels, die aan de grenzen van het Principató Oltra
floten , en met deze alleen te vrede zyn moet. ontfpringt,de Provintie Terra di Lavoro doorflroomt,
Gelyk zy ook tot een teken van de Hogerhand al- en zich in de Golf van Gaê'ta ftort. By Averia
tyd een pook op zyde draagt, en zo veel gefchenken maakt zy het Meir Patria , waar van daan deze
van h e m eifcht, als h y in zyn 'vermogen heeft te vloed ook van enige Patria genoemt word.
geven.
" ,
A G N O I T E S , Ketters in de 4de Eeuw , die Gods
A G I , Rivier in Perzien, dewelke, onder anderen, Alwetenheid in twyffel trokken. Diergelyke waren
door de Stadt Tauris, in de Provintie Adyrbeyzan leg- 'er ook in de 6de E e u w , die voorgaven dat Chrifg e n d e , loopt.
tüs na zyn Menfchelyke Natuur niet van den jongA G I A M - Ö G L A N S , zyn jonge Slaven , die de T u r - flen Dag des Gerichts geweten had..
ken in den Oorlog gevangen of van de Tartaren
A G N O N E kleine Stad in het Neapolitaanfche G e gekocht hebben. Z o worden ook de Chriften Kin- bied, in de Provintie Abruzzo citra.
dere genaamt , die men in Morea , Albanien en.
A G N U S D E I , is een rond ftuk was , by na als ;
op andere plaatzen den Ouderen in het 10 of een Medailje gefatfoeneert ,*«p welk de figuur-des
i l jaar hunnes ouderdom ontneemt , tot de Keu- H . Lams m e t de Zegebanier, of ook wel een E ken en T u i n , tot roeien, houthakken of-ande- vangelift met den naam van den Paus en het jaarre Hechte arbeyd gebruikt, waarin zy van de Icho- tal gedrukt w o r d : de Paus is gewoon een menigte glans onderfcheyden zyn , en het bevel der Oda- daar van jaarlyks op Witten Donnerdag te w y e n *
bachis gehoorzamen moeten.
en daar mee v remden of anderen, die h y genegen
A G I NO , Riv. zie Aa.
i s , te beichenken. Men geeft voor dat zy groteA G I O M A M A , zie A)om&ma.
lyks dienen o m den aandacht te v e r m e r e n , en fchie-,
AGISYMBA, Stadt in het Koningryk Congo in A - lyk een Brand te bluften.
"•.••••••"
frika, in het Hertogdom Bata , aan den vloed Le~
AGOAS , zie Agaos. .
«.
^ ' .. . • - » ».
r ]
lunda.
A G O B E L , zie Mcafcar
:
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tegen V
A G I T A I U , .een voornaam Vlek in 't Koningryk
;
Guinea in Afrika, 7 M . van de Gaap met drie pun- zuiden van 't Gebergte en de Stad Amaia geleten , daar goede koopmanfehap gedreven word. gen.
A G O N I S E R E N , of in Agone leggen1* is z o o veel ató
D e Portugezen noemen het Aldea de F o r t o , en de
met
den dood worftelen, op het uiterfte leggen.Hollanders Gommando.
A G O R O , kleine Stad aan den vloed Corderol, in
A G I U R D , voorgebergte in Afrika, in de Provintie Zanguebar tuffchen de lieden Bais en T h a m a . H e t het Venetiaaniche Landfchap Bdlunefe» 5. M . v a a
•Feltxu
• . . . ' • ; / • ' - . ' - -'• -••
is zeer gevaarlyk voor de Schepen.
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AGOSTA, was een wel gefortiflceerde en op een

half Eyland gelegene Stad, benevens een veilige en
met drie Kaftelen gedekte haven in Sicilien, in Val
diNoto, aan de Ooftelyke Kult, dewelke in 't jaar
1693. door een Aartbeving gants verwoeft is , en
de Haven onbruikbaar gemaakt.
AGOSTA, een zeer klein Eiland of eer een klip
in de Adriatifche Zee op de kuft van Dalmatien, de
Republiek Ragufa toekomende. Dit Eyland heeft
omtrent duizent Inwoonders, en heeft zekere plaatsten daar de Schepen heel veilig leggen, maar voornaamlyk een Haven, Marzera genaamt.
AGouGES , kleine Rivier in deProvintie Auvergne
in Vrankryk.
AGOUT , Vloed inLanguedoc, die in het Gebergte van Cann ontfpringt, en zich by Montauban in de
Rivier Tarn itort.
AG RA , zie Ter eer a.
A G R A , Koningryk in het Aiiatifche Landfchap
Mogoliftan, benevens een Stad van den zelven naam
aan den Vloed Gemini, welke de grootite in gants
Indien is, en daar de Mogol een koftelyk Paleys
heeft, gelyk zy ook de hoofritad van zyn ryk is.
Zy dryft zeer goeden handel, heeft een Rechtbank,
voortreifelyke Paleyzen, en was voorheen des Mogols Relidentieplaats, eer die na Gehanabat verlegt
wierd. Zy is met een Herken muur van gehouwe
rode Henen, en een Gracht die hondert ellen breed
is omringt, en heeft zeer lange ftraten, waar van
ettelyke een vierendeel Mylslang zyn ,en vele daar
van zyn van boven gé welft.
AG RAM, zie Zagrab.
- AGRAMONT, kleine Stadin Katalonien, 5 mylen
van Lerida aan den kleinen Vloed Mo.
AGREDA , kleine Stad den Spanjaarden toekomende in 't Koningryk Popayan. in Zuid-America.
AGREDA, Stadin Oud Kaftilien in Spanjen aan
de Arragonfche Grenzen , welke de Spanjaarden
ook Malaga noemen.
AGRI of A C R I , een Rivier in 't Koningryk Na-

pels, dewelke in 't Apennynfche Gebergte ontfpringt , het Landfchap Baiilicata doorftrooint, en
zich in de Golf van Taranto itort.
AGRIGAN een van de Dieve-of Maria-Anna's
Eylanden, i n de Ooft-Zee in Aüen tegen 't Noorden gelegen, 't welk de Spanjaarden het Eyland van
St. Francifcus Xavierus noemen. Het is wel bewoont
en een van de grootfte, nademaal het 50. M. m
den omtrek heeft,
AGRIGENTE, zie Gergenti.

A G R I M , geringe plaats in Ierland in het Landfchap Connought, daar Koning Willem in 't jaar
1692. de overwinning tegen zyn Schoonvader Koning Jacobus behaalde, en daar dooi gants Ierland
onder zyn gehoorzaamheid bracht.
J^GRIMONTE , was vóór dezen een BifTchoplyke
Stad in de Napölitaanfche Provintie Bafiiicata, maar
wiens Bifdom tegenwoordig met dat van Marfico
verenigt is.
AGRIOMELA , SALEMBRIA , een Vloed in Grie-

kenland , dewelke op den Berg Meflbvo outipringt,
«1 zich in de Golf van Negroponte itort.
AGROPOU,kleine Stad in Napels, in 'tPiincipato

citra aan de Golf van Agripoli, die het zuidelykc
deel van de Golf van Salerno begrypt.
AGSÏACR, Kloofeer aan den Donau in Ooftenryk,een Slot van den zelven Naam legt'er tulTchen
de Érlaph en de Traje.
AGUADA DI SALDANA, zie Saldagne.

AGUALAY, Zie Ancud.
AGUADELLO, of AQ^ADELLO, een vlek in het

Milaneeiche Gebied , in het Laudfchapje Ghiera
d'Adda, tulTchen Lodi en Bergamo, aan het gemene
Kanaal dat boven by Caflano uit de Adda komt,
en beneden Cremo in den vloed Serio valt. Daar
ter plaatze vielin't jaar i7o$.tufTchcn de Duitfchen
en Franffchen een bloedige flag voor, waar in beyde partyen weinig voordeel behielden.
AGUAS , de Provintie de los Aguas of des Hamagazites» Provintie in Zuid-Amerika, welke aan Peru, Popayan en de Rivier der Amazonen grenih
Zy begrypt van 't Ooffcen naar 'r Weden omtrent
200. mylen, en is zeer goed en vruchtbaar land,
heeft den naam van de voornaamfte Inwoners Aguas geheten, en is den Spanjaarden niet onderworpen.
AGUE DA Rivier in het Spaanfche Koningryk Leon,'
welke in het Gebergte van Xalama ontfpringt, voor
by Ciudad Rodrigo loopt, en zich in de Douro itort.
AGUER , Stad aan den Berg Atlas: de Potugezen
veroverden dieinde 16, Eeuw op de Turken,maar
verloren ze weer.
AGUIGUAN , een van de Mariaanfche Eylanden,
in de Archipel van St. Lazaro , anders ook lfle de
St. Ange genaamt. Het heeft drie M. in zyn omtrek, is zeer hoog, en heeft maar twe plaatzen
daar men aanlanden kan.
A G I I I A R , kleine Stad in het gebied van EftelTa,
in 't Spaanfche Koningryk Navarre, aan de Grenzen van Biskayen
AG uu. AR DEL CAMPO, kleine Stadt in oud Kaftilien in Spanje ? ên Hamhuis der Marquiezen vanAguilar ,i^. M. van Burgos aan de Grenzen van Afruria
de •antillan£5.M.van den ooriprong van den Ebio.
AGULHA, een Eyland in de Ethiopifche Z e e ,
ten noorden van het eyland Madagafcar ten ooiten •
van de kuil van Zanguebar gelegen, het is van de
Portugezen ontdekt.
AGURANDE, een Stadt in de franfche previntie
Orkans in het Hertogdom Berry.
AG u STA, zie Agojta.
AGVSTA , LAGTSTA, LASTRE , Venctiaans eyland

in de Golf van Venetien tegen de kuil van Ragufa,
het hoort tot het eyland en Hertogdom Courzola.
AGYNII, waren ketters op het einde der 8. Eeuw,
welke voorgaven dat God verboden had vleefch te
eten en te trouwen.
AHAUSEN , AKUIS , Stadt benevens een goede
haven , aan de Belt in het Zweediche landichap
Bleckingen, 4 M. van ChriitiaanftacLt, daar de m i e r
Helleda in de ooftzee valt.
AH AU SE N , zie Anhanjen.
AHIBURG, zie Aiborg.
AHLDEN, of AHLEN, zie Alemk

AHLEN , zie Alen.
AHMOL , zie Amsl.
C 3

AHNEN,

z% AHN.AHR.AHU.AIA.AIR4^AHNEN, zo noemt men in Duytsland de voorvaderen der EÜelluiden en hoge Srandsperfonen. In
Polen wprd geen Edelman tot een gezandfchap, of
andere hoge waardigheid gebruikt voor dat hy zes
adelyke quartieren drie van vaders, en drie van
moeders zyde aantonen kan.
.
AHNKAUSEN, Benediktyner kloofter m Frankenlanct aan de Woernitz in Riefs gelegen.
A H R , zie Aar.
AHRENBERG, zie Aremburg.

AHUN, kleine Stadt in Vrankryk
la March0% aan de Rivier Creuje,
kafteel, chèateau Rochet genaamt,
AHUS, fteedje in Weftfalen, in
aan den vloed Aa.

in de Provmtie
heeft een oud
en een Abdy.
't ftift Munfter

AHUS , zie Ahaufen.

AJA , kleine Rivier in het Pauslyke Landfchap
Sabina, die zich by Monte Rotundo in denTiber ftort.
A J A , klein riviertje in het zelve landfchap, dat
zich by Magliano in den Tiber Hort.
AJA , dus noemt men op 't Spaans de Hofmeefterin der jonge Prinffen. Aan 't Keyzerlyke Hof
voert ze den zelven naam, en bekleed tegenwoordig deze hoge bediening Anna Ifabella , BaronefTe
weduwe van Stubenberg , geboorne Gravin van
Lamberg.
AJABIRE , kleine Stadt in het landfchap Peru in
Zuid-A merika, tuiTchen de Stad Cufco en de Zee
de Titiaca.
AJADA, Een groot en fterk Slot aan deSiberifche
grenzen tegen Azien , daar de rivier Nevia om heen
vliet, het hoort den Czaar toe.
AJAJUNÏ , kleine Stadt in Natoliën in Ailè'n , in
de Provintie Alidinelli, is meeft geruineert.
AJAN , zie Ayan.

AJAS , Stadt in gelukkig Arabiën in Afiën.
AJASSO, AJACCIO , Stadt in. Natoliën , in het

Beglierbegfchap van Aleppo, ten noorden van de
Stadt Alexandfette gelegen, alwaar een goede haven aan de Golf van Ajazzo is.
AJAZZO , Zeeboezem in de Middelantfche Zee,
tuiTchen de kuilen van Syrien, het oude Cilicien,
en het Eylant Cyprus.
AJAZZO, AJACCIO, beroemde Genueefche Stadt
in het weftelyk gedeelte van het Eyland Corfica,
henevens een ïterke Citadel, een Bifdom onder het
Aartsbifdom van Pifa ftaande, en een haven aan.
een meerboezem , die ook golf van Ajazzo genoemt word.
AIBLING , een fraai Markt-vlek en Slot in Opper Beyeren, aan het Riviertje Manquald in het
gebied van Munchen gelegen: het heeft een landgerecht, waar onder 4 klooiters, ókaftelen, en 16
Heerlykheden behoren.
AICH , kleine ftroom in 't Wurtembergifch gebied , die boven Waldbuch ontfpringt, en in den
Necker valt.
AICHACH , of Akha, kleine maar nette Stadt benevens een Landgericht in Opper Beyeren aan de
Rivier Par, tot het gebied van Munchen behorende.
Zy heeft een wal en dubbelde watergrachten ,
benevens een out Slot, 8 mylen van Munchen, in
't jaar 1704. is zy van de Engelfche troepen vero-

AIC

'

A1D

'

A E

J -

AIG

-

vert en afgebrand.
AICHELBERG , een oud en meeft vervallen Slot
in Karinthien in het boven quartier tuiTchen Oflach
en Wernberg op een hogen berg in de wildernis,
de Graven van Galles tegenwoordig toekomende*
AICHELBÖRG, Slot in Karinthien, in het opperquartier op een ho|en berg aan de Gayl, midden
in een woud; dit is het Stamhuis van de Vryheren van Aichelburg.
AICHFELD , een zekere ftreek lands om de Stadt
Judenburg in opper-Stiermarken.
AICHHEIM , een kaiteel en heêrlykheid in Schwa*
ben aan den Iller, voorheen de vryheren van Rechberg toekomende , van dewelke het Anno 1676
door huwlyk aan de Graven van Limburg en Styrum is gekomen.
AICHSTADT, Bisdom in Frankenland, wiens Biffchop een van de ftanden des Roomfchen ryks is,
en onder den Aartsbiffchop vanMentzte huis hoort.
De hooft en refidentie Stad Aichitadt legt tuilchen
twee heuvels aan den Vloed Altmul. Het refidentie Slot des Bifïchops, Willibaldsbtrg genaamt, legt
een halve myl van de Stad. De tegenwoordig levende Biilchop is Francifcus Ludovicus Schenk vaa
Caltell, een geboren vryheer uit Schwaben , die
den derden Juli 172.5 verkoren is.
A I D E DE CAMP , zie Adjudant.

AIDE DES CEREMONIES, word in Vrankryk ZCH

danig een Officier genaamt, die den Groot Ceremonie-meefter by koninglyke kroningen, doopplechtigheden, huwlyken en begraaffeniiien byftaat. Wanneer hy zyn amt verricht, heeft hy een ftok in zyn
hand en die met rood fluweel .beldeed is, en een yyoire knop heeft. De Koning ftuurt hem zomtyd$>
in het Parlement om daar zyn bevelen over te brengen , daar hy met den degen op zyde zitting onder
de Raadsheren gewoon is te nemen. Hy woont ook
de eerfte en laatile gehoorgevingen der extraordinare Ambaffadeurs by, gaat een weinig voor den
Ambafladeur, en zelfs aan zyn rechter hand van de
trap of tot in de zaal daar de wacht ftaat, wanneer
hy den Koning de tyding brengt dat de AmbarTadeur
gereed ftaat om in te treden.
AIDE MAJOR een Krygs-Oificier in Vrankryk, die

den dienft van den Majoor waarneemt , wanneer
deze niet by de hand is.
AIDINZIC , klein landfchap in Natoliën, in deZee-engte van Gallipoli, waar van Abydos de hooftplaats is.
AIDUNI , kleine Stadt in Val di Noto in Sicilien.
AJELLO , Hertogdom in Abruzzo, den Vorit van
MalTa toebehorende, in 't ryk van Napels.
AJELLO, kleine Stadt in Calabria citra, in 't ryfc
van Napels op een berg.
AIGLE , zie Aelen.

AIGLE , kleine Stadt aan den vloed Rille in opper Normandy en in Vrankryk, beneyens den titel "
van een heêrlykheid.
A I G I I , voorgebergte op de kuft van Provence*
in Vrankryk, tuflehen Marfeillè en Toulon.
AIGLE, Vlek in 't Aarts-itift Trier aan den Moezel,
tegen over den mond van den baar* twee myleiv
van Trier r
AlGVJg*

AJG. AIL. ALM. A1N.
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AIGUEBELLE, kleine Stadt in Savojen aan den van Gallenberg toebehorende, 7. m. van Laubach.
vloed Are, aan de Grenzen der Provintie MaurienA I N Z A , kleine Stadt in Sparijen, in 't Koningryfc
ne, tuffchen Chambery en Moultier. Aan de an- Arragonien, daar zich de rivieren Ara en Cinga
dere zyde van de Rivier Are een Myl van deze verenigen. Zy is de hooftïtad van Sobrarbia.
plaats legt op een berg de Veiling Charbonniere.
A I N Z ' A , klein landfchap in de noord-Schotfchc
AIGUEBELLE , kleine Stadt ben even een Amt Provintie Buchan.
aan de grenzen van het Graaffchap Maurienne en
AJOMAMA, of AGIOMAMA, kleine Stad in RomeTarantaife in Savoyen, aan de Franfche grenzen. lien, aan de Golf van Ajomama in Macedonien.
AIGUEBEILETTE, kleine plaats in Savoyen niet Deze Golf is een deel van den Archipel op de kuver van de Rhone, benevens een daar by leggent ilen van Macedonien, ten Noorden van de Golf
Meer van den zelven naam.
van Salonichi gelegen, van de welkehet maar door
AIGUEPERSE, Stadt in Auvergne in de Franfche een klein half eyland, Capo Caniitro genaamt, aiProvintie Lion, en de Hooftftadt des Hertogdoms gefcheiden is.
Montpeniier.
AJORA , zie Ayora.
AIGUES MORT ES, kleine Stadt in Nederlangnedoc,
AJOURNEMENT, zie Ad]ournement.
aan een kleine Golf, zy dryft groten handel in zout,
AIR , de lucht ook het uiterlyk aanzien. Noch,
en heeft een goed voorraadhuis. Zy legt ten zui- de zingwyze van een liedje.
den van Nimes en had voorheen een goede Haven
A I R , zie Ayr.
doch die nu door het zand bedorven is.
A I R E , Stadt in het cigentlyk zogenaamde GafAIGUES-VIVES, Vlek en Abdy in de Provintie conje in Vrankryk, aan den vloed Adour, beneTouraine,in het Franfche Generale Gouvernement vens een Bifdom", onder het aartsbifdom van Aux
van Orleans.
itaande.
AIGÜILLE, zie Agulha.
Ai RE , Stadt aan de rivier de Lys, die er midden
A I G U I L L E , CABO DAS AGULHAS, voorgebergte door loopt, in het Graaffchap Artois aan de grenin Afrika, aan de Kaffers kuil , niet ver van de zen van Vlaanderen, drie mylen van St. Omer,
Kaap de goede Hoop.
met welke veiling zy door een vaart gemeenfehap,
AIGUILLES VAN BORDEAUX , zyn fchepen welke heeft. Zy is wegens haar moeraffen byna ongede vüTchers op de rivieren Dordogne en Garonne naakbaar, en met een goede Citadel, het Fort St.
Francois genaamt, aan den linker oever der Lys
in Vrankryk gebruiken.
AiGuiLLON of EIGUILLON, aanflenlyke Stadt be- verfien. / Zy hoort zedert het jaar 1676. de Kroon
nevens den titel eens Hertogdoms in Guienne, in Vrankryk toe , die ze ook in den Nimweegfchen
d.e Provintie Agenois in Vrankryk, daar zich de vrede behouden heeft. I n ' t Jaar 1710. wierd deze
rivieren Lot en Garonne verenigen. Anno 1704 plaats benevens het Fort van de Bondgenoten na
den 19. december ftierf de laatlte Hertogin van Ai- een tamelyk harde belegering den 9. Nov. met
guillon, Maria Magdalena, die het haar broeders Akkoort ingenomen, maar in den Utrechtfen vrezoon den Marquis de Richelieu by teftament ver- de van het jaar 1713. weer aan Vrankryk afgeilaan,
AIRON , vloed in het landfchap Nivernois in
maakt heeft.
Vrankryk, welke zich in de Loire llort.
AIGURANDE zie Agurande.
,AILA, AYLA,of É I L A , kleine Stadt in het fteenAi Ru, vloed in Schotland, dewelke in de Proachtig Arabien, benevens een Kaiteel en Haven vintie Marr Gransbain ontfpringt, en zich in het
aan de rode-Zee, niet ver van de Stadt El-Tor.
landfchap Buchan in de Rivier Spey ontlaad.
ATLES, de lange vleugelen met welke de buiAIR VAUT, Abdy in de Provintie Poitou, 6 m.
tenwerken eener veiling, als hoornwerken, Kroon- van Poitiers in Vrankryk.
werken enz. befloten worden.
AIRY , vlek in Vrankryk in de Provintie AuxerAILESBURG , Stadt in Mercia in het Graaffchap rois in het Hertogdom van Burgundien.
Buckinghamaaïi de rivier de Theems in Engeland;
AisANCE,kleine rivier inNormandyen ing Vrankryk,
zy is klein en legt vyf mylen van Oxford.
AISCH , vloed in Frankenland, welke voorby de
AitESFORD Stadt in de Provintie Kent in Engeland. Stadt Windsheim voor by Neuftad aan de Aifch,
AILLT , klein Landfchap in Picardyen in Vrankryk. en door den Aifchgrond loopt, eindelyk by HirfchAILZE, klein Eylant of liever een Rots op de heyd tuffchen Hamberg en Forchheimin de Regnitz
fcufl van GaHoway in Schotland, in den Zee-boe- valt.
fcem van Cluyd waar op eeri Tlioorn geboud is.
Ais F. , kleine vloed in Normandyen, in het BifAIMARGÜES, klein fteedtje in Languedoc, in dom van Bayeux in Vrankryk, welke in de Orneivalt.
liet Bifdom van Nimes, voert den titel ener BaAISNE, Rivier in Vrankryk , die in 't Hertogro&y, en komt den Hertog van Ufez toe.
dom Bar uit twe bronnen ontfpringt, welke zich
A I N , DA IN, of ENS rivier in Vrankryk, welke op de grenzen van Champagne verenigen, en in
op den Berg Jura in de Bailluagie van Salins in Ifle de France beneden Noyon in de Rivier de
Franfche comté ontfpringt., en zich boven Lion Oyfe Horten.
in de Rhone flort.
AISTI:RSHEIM, Marktvlek benevens een berg-flot
AINAN , zie Haenan.
in Opper-Ooftenryk.
AITONA , kleine Stadt aan den vloed Segre in
AINDRE rivier in dë Provintie Berry in Vrankryk, die in de Loire valt.
Catalonien tuffchen Lerida en Mequinenga, voert
A I N O E T , fchoon kameel in Crain, den Graven den titel van een Marquifaat , en komt het huis
van Moncada toe.
Aix,
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AIX. AIZ. AKE. AKK. AKÖ.

AÏX , Stadt in Savoyen aan het Meer Bourget,
benevens den titel van een Marquifaat, daar gezondheids baden zyn. Zy is oud, klein en flecht
geboud, en legt tulTchen de Steden Chambery en
Rumelly.
A i x , Hoofftad van Frovence in Vrankryk, aan
de rivier Are, benevens een Aartsbifdom, Parlement en Univerfiteit, die in 't jaar 1409. van Paus
Alexander V. gelucht, en van Koning Hendrik IV.
in het jaar 1603. weer vernieuwt is geworden. Zy
heeft ook warme baden, en is een der ichoonite
Iteden in Vrankryk, 5 mylen van Marfeille.
Aïx IA CHAPELLE, zie Aken.

AIAZUX, Markgraaffchap in Henegouwen , niet
ver van Aath.
A r z u , klein Koningryk op het Aziatifche Eyland Niphon in Japan, beneven de Hooftitad van
den zelven naam op de Oftelyke kuil. x
AKEN , ene kleine Stadt en Slot in 't Hertogdom
Maagdenburg, 1 mylen van Serbft, aan de Elve.
AKKER , een rivier in 't Hertogdom Bergen.
AKKER-SAND , een eilant aan de zuid-kuit van
Noorwegen, tufTchen Frederiks-Stadt en Teensberg.
AKKRAM, een Stadt i n ' t Afrikaenfche Koninkryk Guinea , waar de FraniTchen dik wils handel
dryven; en gout, met andere waaren , van daar
halen.
AKSPACH , een Markt-vlek in Onder-Ooftenryk,
Op den oever des Donauws.
AKLE, een kleine Engeliche Stadt, 3 mylen van
Durham , de Hooftftadt der Provincie van dien
naam.
AKERMAN, zie Biatyrcd

AKERSOND , klein Eyland tot de Provintie Aggerhus in Noorwegen behorende, tufTchen Fredeïiks-Stadt en Tonsberg in 't Kattegat.
AKER TE W E , Stadt, op het Eyland Maragnan in
xuid-America, welke onder Brafilien gerekent word.
AKHGI, word in Konftantinopelen de kamer-kok
genaamt , die de Janitzaren in de Oda de koft
moet geven en op hun leven en wandel acht
ftaan, en over hun mifgrepen beftrafFen moet. Hy
heeft een onderkock by zich , die de getrouwde
en te Konftantinopelen wonende Janitzaren roept
qn voor hun Officiers daagt.
A K I T L , ACHILL,

twe kleine Eylanden op de

kuft van Ierland, tegen over het GraafTchap May o , dewelke door een kleine vaart van elkander
gefcheyden worden.
AKKEMIN, een Stadtin Opper-Egypten, op ene
kleine hoogte, 1 myl van de rivier Nyl.
AKINGIS. zie Acanges.

AKOBA, een kleine Portugeefche plaats , in 't
kntfehap Extremadura, bezuiden Leiria, 4. mylen
van deze plaats.
AKOLA , ene Stadt in Sicilien die door een aardbeevinge van Ao. 1693. zeer bedurven is.
AKOLYTEN, werden by de Grieken genoemt menfchen, die altyt op hunftuk ftaan blyven, houdende voor zeer fchandelyk, daar van aftewyken. Naderhand gaf men dien bynaam aan hen, die by
't Kriftelyk geloof onveranderlyk bleeven. De
Rooms-PauiTelyken noemen aldus nog hedensdaags,

AKR. AKS. AL. ALA:
onder de 7. geeftelyke mindere ordens, de altacrbediendens, die in de kerk of by den ommegank
de fakkels of kaerffen dragen, en de altaar-lichten
opiteken als mede wyn en water aanbrengen. By
hare inwyding tot den H, dienft, wort hen een
kandelaar met een uitgeblufchte kaars gegeven,
en daar by gezegt: ontfang dezen kandelaar met
de wafchkaars, en weet, dat gy geftelt zyt, om
de kaarfen in de kerk op te fteken. Ze ontfangea
ook een ledig kannetje, met deze woorden: neem
aan dit kannetje , om wyn en water by de mis
te brengen en toe te dienen, ter gedachtenifTe van
het bloet van Kriftus, in Kriftus name.
AKROCZIN, Stadt in het Waywoodfchap Mafovien, benevens een fterk Kafteel, heeft een Kaftellaan, 8. mylen van Waarfchou.
AKsa, of ACZA , vloed in Azien in de Provintie
Georgien, dio by de Stadt Zitrach in de Kafpifche
Zee valt.
AKST AD , kleine Stadt in het Hertogdom Bremen
aan den vloed Lun.
A L , zie Alla.
ALABA, of Alata , kleine Stadt in Africa in het
Koaigryk Bagamedri aan den N y l , daar een brug
over dezen itroorn legt.
ALACRANES , zyn drie kleine Eylanden in nieuw
Spanjen in noord-Am erica, 20. m. van de kuft
van Yucatan. Zy zyn met vele klippen omringt,
en worden derhal ven van de fchippers vermyd.
ALADULI Aziatifch Landfchap in Natoliën, aan
de Grenzen van Turcomannien, Diarbeck, Syrien, en de Middelantfche Zee, heeft voor dezen
eige Koningen gehadt, maar ftaat nu onder het
gebied der Turken. Het word in het noordlyke
en het zuidlyke verdeelt, waar van het eedte'het
Beglerbegfchap Marafch genaamt word, en het
laafte onder het Beglerbegfchap van Aleppo gereken t.
ALAGON, kleine Stadt in een vruchtbare ftreek
van Arragon, aan den vloed Xalon in het gebied
van Saragoile in Spanje, 3. m. van de laatftgenoemde itadt.
ALAGON , Vloed in de Spaanfche Provintie Eftremadura , die voorby Coria loopt, en zich in
den Taag itort.
ALAI BEGLER, ZO hieten de Overfte derTurkfche Zaims en Timarioten. Men heeft ook Moren Alai ChiaufTen genaamt, die in 't veld den dienft
van wachtmeefters verrichten.
AL AI NE, kleine rivier in het Niverneefche in Vrankryk , die in den vloed Arron valt.
ALAIRAC, vlek in.neder-Langedok tufTchenNarbonne en CarkafTone in Vrankryk.
ALA ! S , zie Akts.

ALUMBRADOS, of verlichte in Portugaal, zyn
den Engelfchen Quakeren niet ongelyk, doch zy
durven uit vrees voor Inquifitie geen vrye oefFening van hun Godsdienft houden, maar verberge»
zich onder het gemeen.
ALAN, vloed in het landfchap Cornwal in Engeland , die zich by den Zeeboezem van Briftol ia
de Zee ftort.
ALANCHE, Stadt in Auv^rgne. in 't Hertogdom
Mer~

ALA;

ALA. ALÉ.
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Merceeur in Vrankryk, het Hertoglykc huis van den Öofllyken Oever tot dat dezelve fcicïi in het
Vendome toebehorende.
Kafpifche Meer flort, uitftrekt, verfcheyde namen
AL AND , midelmatig Eyland tegen over Stokholm, aanneemt, en ryk van yzer, kriflal en alabafter is.
by den ingang van den Bothniichen Zeeboezem ,
ALATRI, Oude Stad op een heuvel inCampagna
op het welke de Veiling Caftelholm het merk- di Roma in den kerkelyken ftaat, 2, mylen Ooflwaardigfte is. Het hoort de kroon Zweden toe , waarts van Veroli, benevens een Bifdom, 't welk
Voert den titel van een Graafichap, en is 6 My- onmiddelyk onder den Pauslyken floel hoort,
len lang & 5 breed. Het heeft een grooten voorALAVA, ALABA, klein Landfchap in Oud-Caftiraad van Brand en Timmerhoudt, en voortiet lien aan den vloed Ebro in Spanje, wiens hooftStockholm daar meede. In de Scheren by dit Ey- itad Vidloria heet, voorheen wierd het onder Naland viel den 16 July 1714 tuflchen de Ruilen en yane, daar na onder Biskaj en gerekent, maar mi
Zweden een zeeflag voor, waarin de eerftgenoem- is het met Oud Kaftilien verenigt.
den de overhand behielden en daarop dat Eyland in.ALAVA, voorheen een Stad, doch nu een Vlek
namen , maar kort daar na vry willig verlieten; en voor in Aragon in Spanje, aan de Rivier Xiloca, in 't
r
enige jaren w ierden op Aland tuflchen de Zweed- Bisdom Tervel.
fche en Moskovitifche Minifters over den NoordAL AUTA zie Alt.
fchen Vrede tot verfcheyde malen OnderhandeALAUWAY, een Vlek in 't Zuidlyke deel vaa
lingen gehouden, maar die vruchteloos afliepen.
Schotland in het Graafichap Fife , by den mond van
ALAND, Rivier in de Oude Mark Brandenburg, de Tay.
neemt de Biefe mee in, en valt by Schnakkenburg
A L E , kleine Vloed in Brisgan , die voorby Frey-in de Elf.
burg loopt, en in den Rhyn valt.
A L B , Ideine Rivier in het Durlachfe gobied, die
ALANDRIANA, Stad in Griekenland, in de Prouit het Wurtembergfche van Herrn-Alb en'Frauen»
vintie Epirus.
ALANDROAL , kleine plaats in de Portugeefche Pro- Alb van daan komt, en by Muhlberg in den Rhyn
vintie Alentejo, die op een hoogte aan een Vis- valt.
ALB op de A L B , een flreek lands in Schwaben^
ryke Rivier niet wyd van de Guadiana tuflchen Elvas en Evora gelegen is, en met een redelyk fterk meeft tot het Hertogdom Wüïtemberg behorende ,
dat zich van Reutlingen, Urach en Kirchheim naar
kafteel voorzien.
A LANG ON, Stad in de Franfche Provintie Gu- den Donau toe uitftrekt, is aan veele plaatzen dor*
en heeft gebrek aan water.
ienne niet ver van de Garonne.
ALBA, kleine Stad in Italiën,aan den Vloed Ta- ;
ALANGUER , kleine Stad in het Portugeefche Estremadura , niet ver van den Taag, tuflchen Lifla- naro in het Hertogdom Montferrat, heeft een Bisbon & Leiria benevens een groot gebied van den fchop die onder het Aartsbifdom van Milaan ftaar.
Zy legt tuflchen Afli en Cherafco, vervalt daaglykr,
zelven naam, waar in Liflabon gelegen is.
iNLANis, Oude Stad en tegenwoordig een Vlek meer en meer, en het omleggende land word Alin Andaluzien in Spanje, aan de grenzen van Es- befano genaamt.
ALBA, Alva de Tormes, Stad in 't SpaanfcheKötremadura, tegen 't Noord Ooften van de Stad SinigrykLeon benevens den titel van een Hertogdom,vielje.
aan de Rivier Tormes, het geflacht van Toledo
ALANT,
liefland.
toekomende, waar uit de beroemde Hertog van
A~LANWICK, zie Alnewkk.
r
ALAR , Vloed in Perzien, die zich in de Kafpi- Alba gefproten was, en w aar van altyd de oudflc
Zonen den naam van Alba voeren.
fche Zee flort.
ALBA JULIA, zie WTeiJ[enburg.
ALARCON, kleine Stad in Nieuw-Kaflilien, aan
ALBACETTE, zie Albucetto,
den Vloed Xucar in Spanje, 3 M. van. Cuenc^a.
ALARM PLAATS , van een Veiling is op den Wal
ALBAMALA, kleine Stad inNormandyen in Vrankof * in de buitenwerken, daar zioh het garnizoen ryk, voert den titel eenes Hertogdoms.
wanneer er alarm i s , met boven en onder geweer
ALBANA , Stad in de Provintie Albaniën in Aziën,
en brandende lont moet laten vinden. In 't Veld is aan de Kafpifche Zee, dryft goeden koophandel, en
de alarmplaats voor 't geweer," daar de troepen word van eenige Bachu genaamt.
zich verzamelen moeten om de order af te wachABLANESEN , was een Sekte in de VlIIfle Eeuw,,
ten.
die twee Hooftbeginflelen, een goed en een quaad
ALARO , Rivier in Calabria Oltra, in 't Ryk van ftelde, en den Doop alleen voor een Sakrament liet
Napels, welke op 't Apennynsch gebergte ontfpringt, doorgaan, en het in andere zaken met de Mani-.
en zich in 't Ionifch meer flort.
cheers hielt.
ALASCHEHIR, Stad in Natoliën, in de Provintie
ALB^NI, een beroemt Geflacht in Italien, dat
Germian, welke enige voor het oude Hypfus, an- voor dezen zich in de Griekfche Provintie Albaniën
dere voor Philadelphia houden.
heeft opgehouden, maar naderhand in Italien ter
A LA TETE, aan de fpits,voor in't gezicht: de- neer gezet, en in twe Linien gedeelt, waar van de
2,e fpreekwyze gebruikt men voornaamlyk wanneer eene te Bergamo, de andere te Urbino bloeit, waar
zich een Generaal aan het hooft van zyn Leger van enige de Kardinaals waardigheid en andere hofielt.
ge bedieningen te Romen verkregen, tot dat ein*
ALA TOF of olotief, groot gebergte in Tartaryen, delyk Joharmes Francifcus Albanï , een Zoon van
dat zich van den Oorfprong der Rivier Jaick langs den Graaf Kanl Albani, gewezen, Kamerheer by
D
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ALB.

den Kardinaal Barberini, uit de Urbinifclie Linie', Campagna dï Róma , hét geflacht Savelli ondef
Anno 1700 den 23 Nov. den Pauflyken zetel be- den Titel van een Prinsdom toekomende. Haar
fclom, den naam van Klemens XI aannam, en na Biflchop is altyd een van de 6 Kardinaal-Biflchoppen.
een twintigjarige regering op den 19 Maart 1721
ALBANOPOLI,Turkfche Stad aan den VloedDrin
dit tyddyke verliet. Zyn enige broeder was Bon in Albanien in Griekenland, aan de Grenzen van
Jioratio Alhanï , die 1712 geftorven is , en drie Macedonien, tien Mylen van Ocrida. Haar VeZonen , na.amlyk Annïbal, Kar-el, en Alexander iling werken zyn geflecht, en voor dezen was zy
heeft nagelaten. De eerttgenoemde is voorheen de Hooftftad van Albanien, maar tegenwoordig is
enige jaren als Pauflyke Extraordinaire Nuncius aan zy meeft verwoeft.
het Keyzerlyke en andere Duitfche Hoven geweeft,
ALBANY, zie Albam.
en kreeg 1711 een Kardinaals hoed; de twede Bon
ALBARASIN, Stad in Spanje in Aragon benevens
*Carlo nam in het jaar 1714 de twede Dochter van een Bifdom aan de Rivier Guadalaviar, onder den
den ouden Graaf Borromeo, die voorheen Onder- Aarts Bi Schop van Saragoiia ftaande. Zy legt aan
Koning in Sicilien was geweeft, ten Vrouwe, en de grenzen van Valencia en Oud-Caftilien op een
kreeg kinderen by haar, in het jaar 1715 kocht hy Heuvel, en is van Natuur zo wel verilerkt, dat
het Prinsdom Soriano in den Kerkelyken ilaat, en zy by na voor een Grensvefting kan doorgaan.
het zich Prins van Soriano daar na noemen. De
ALBARINB , Vloed in de Provintie Bugey in
derde Bon Alexander nam ook den Geeftlyken ftaat Vrankryk, die in 't gebergte van Nantua ontipringt,
aan, wierd met verfcheyde ryke Beneficien voor- en zich in de Rivier Ains llort.
zien, en den ió Juli 1711 tot Kardinaal gemaakt.
ALBAZIN , of Labajin, Staclt in Groot Tartaiyen,.
AL BAMI, een fort in Noord Amerika, in de en een Veiling tegen de Chinezen, de MofcoviFrovintie van Nieuw York, aan den Vloed Nord ters toekomende, die dezelve altyd wel bezet houomtrent deilelfs oorfprong gelegen.
den. Zy legt aan de Rivier Amour in de ProvinALBANIA, A R N A U T , Landfchap in Griekenland, cie Dauiïa. De reizende Koopluiden van Moskou
*t welk tegen 't Noorden Dalmatien en Servien, te- naar Peking nemen hun weg hier door.
gen 't Ooften Macedonien, tegen 't Zuyden ÉpiALBECK, Oude en kleine stad, Slot en Heerlykrus, en tegen 't Wellen de Golf van Venetien tot heid in Schwaben, de Stad Ulm toekomende, en
Grenzen heeft. Het hoort onder het Turkfche ge- 2. Mylen daar van daan gelegen. Zy is Anno 1704
bied, welke dit Land Arnaut noemen. De mee- byna gants door de Franifchen en BeyerfcheiTgefte inwoners zyn evenwel noch Rooms-Katholyk ruineert geworden. •
en Griekfche Chriftenen. Het land is vruchtbaar
ALBEGNA, Vloed in het middelfte Deel van Itaen volkryk, en de Inwoners zyn goede foldaaten lien, die in het Gebied van Siena ontfpringt, en
te Paard, cüe Arnauten genoemt worden, en mee- langs een gracht in het Meir van Orbitello valt.
stendeels door 't Land herom zwerven. " Voor deALBEJED, Rivier in Groot Tartaryen , in de
%en was Albanien een ftuk van 't Koningryk Ma- Provintie Zagathay, tuflehen de Stad Samarkanda
cedonien ,, en begreep het Landfchap Epirus,, dat en den Vloed Gihun,
Albania inferior genoemt wierd, onder zich, ge• ALBÏLDA , Vlek in Oud Caftüien in Spanjen, in
3yk ook het Eyland Corfit, dat hedendaags de Ve- het gebied van Rioja, aan den Vloed Tregua.
netianen toekomt. Hier van daan word ook het
A LBELL , Vloed in Graiibunderland,in het GodsWeftelyke Deel van de Golf van Venetien Mare huyfen gebied,, dewelke zich by Furftenau in den
Albaniae, en van de Turken de Zee van Duras ge- Beneden Rhyn giet.
noemt.
ALBEMARLE, Stad in .Normandyen, welke teALBANIA, Oude Frovintie in Azien aan de Kaf- genwoordig Aumale hiet. In oude tyden quam zy bepïfche Zee, in het Ooftlyke Deel van Georgien, nevens gants Normandyen den Engelfchen t o e , maar
waar van Albania de hooftftad was. Hedendaags toen zy gedwongen wierden het zelve te verlaten,,
is dit land een ftuk van de Provintie Zuirie, en wort is ook een Heer van deze Stad mee naar Engeland
Dagefthan genoemt, waarin de Steden Chipiche & getrokken. deze heeft zyn naam als Graaf van Albemarie behouden, en is van den Koning met een
Zitracha leggen.
ALBANIA, zo wierd voor dezen gants Schotland Landje in Yorckshire , Holdernefs genaamt, begenoemt, en de Kroonprinffen der Koningen wier- leent.
den Hertogen van Albanien geheten. TegenwoorALBEN , Vloed in het Hertogdom Crain, die tufdig voeit de Provintie Braid-Alban alleen dezen fchen het Gebergte ontfpringt, en zich tuflehen Trieft
ïiaam.
en Capo d'Iftria in de Golf van Venetien ftort.
ALBEN , Gebergte in Crain, op 't welk een MarktALBANO, Stad in een vruchtbare Valey in het
'Afciafilche Landfchap Syrien, niet ver vanden Berg vlek van den zelven naam legt. Het heeft goede
Libanon die van Griekfche Chriftenen bewoont Quikzilver mynen, legt tuflehen de Czirnizer zee
jword.
en het Graaffchap Gortz, word anders ook Monte
ALBANO , MONTE ALBANO , kleine Stad bene- del Carfo genaamt.
pens den titel van een Prinfdom in het ryk Napels
ALBENAS, zie Aubenas.
in het Landfchap Bafilicata, welke plaats wegen
ALBENGA, Stad aan de Genueefche Zee-kuft in
haar Vruchtbaarheid en vele Adelyke Inwoners be- Italien tuflehen Finale en Oneglia, benevens een
f oemt is.
goede haven en Bifdom , onder het Aarts-bis^LBAÜOJ kleine flad in het Pauffelyk gebied in dom van Genua ftaande. Zy is zeer wel geboud»
maar

ALB.
#iaar wegens de ongezonde lucht flecht bewoont
Niet ver daar van daan is een klein Eyland, IsoJettad' Albenga genaamt, op het welke niet als een
Toorn te vinden is.
ALBERCHB, kliene Rivier in Nieuw Caftilien,
in Spanje, die by Talavera in den Taag valt.
ALB^RNAU, zie Olbernhau.

ALBERSTROF , Vlek in Lottheringe, onder het
Bifdom Metz behorende, 4 mylen ten noordooiten
van Marfal gelegen.
AL BERT, zoek Ancre.
ALBERTON, kleine Stad in het Afïïkaanfche Koningryk Barca , benevens een beroemde haven
aan de Middelandfche Zee.
ALBERTSHAIN, zie Olbernhau:
ALBESANO, zie Aiha.

A L B I , kleine Stad in Abrüzzo oltra, benevens
den titel van een Graafschap in het Koningryk Napels.
ALBI, of Alby, Hooftïlal van het Landfchapje
Albigeois in Opper Languedoc aan de Rivier Tarn
in Vrankryk, had voor dezen een Bifdom onder Bourgesftaande, 't welk in het jaar 1676 door Paus
Innocentius. XI, tot een Aartsbisdom verheven wierd;
deszelfs Aartsbiffchop is ook in wereldlyke zaken
Heer over deze Stad.
ALBICIA, ALBUZA, Vlek in 't Hertogdom Mi-

laan , 9 mylen van dezen Stad naarden kant van het
grote Meer gelegen.
~
ALBIDONA, Stad i n ' t Koningryk. Napels in Galabria 4 myle van de Zee.
ALBIE, kleine Stad in Savoyen, in het Hertogdom van Geneven, zy is de hooftftad van het gebied van den zelven naam, legt aan de kleine Rivier Seran, tufTchen Aix en Annecy.
ALBIGENZEN, WALDENZEN, waren voor Luthers tyden een gezintheid in Vrankryk, die dezen
naam van Albi in Languedoc, daar zy zich 't eerst
opdeden, kregen. Naderhand hebben zy zich door
het Lionneefche, Languedoc, Thouioafe, Aquitanien, en het Agenoifche verfpreyd, en gaven voor
dat zy den Godfdienft wilden hervormen, waarom
zy vele vervolgingen uititonden, en zich meeit in
het Pirenefche Gebergte retireerden, Zy zyn meelt
onder den naam van Waldenzen bekent, naar een
van hun hoofden, Petrus Waldus, een geleert en
ryk man te Lion. Zie Waldennen,
ALBIGEOIS, kleine Landfchapin Opperlanguedoc,
in Vrankryk, 't welk zeer vruchtbaar is, 11 mylen
in de lengte, en 8 in de breette heeft.
ALBIGNY, klein Steedje aan de Rivier Nerre in
de Provintie Berry in Vrankryk.
ALBiNAGiuM,gemeenlyk drilt d'Aubame genaamt,
is een zonderling recht omtrent de Vremdelingen,
alzo geen Vremdeling zyn goed in Vrankryk by
uit erft e wille vermaken kan, maar alles aan den
Koning vervalt. Hier van zyn evenwel alle vremde
Ambaiiadeurs en Miniiters , de Studenten die
op Franiïche Academiën Studeren, ook de gene die
zich naturaliferen laten, en de Zwitzers, Portugie£en en Schotten vry.
ALBINAL: , groote Stad in de Provintie Segex in
het gelukkig Aiabien in Azien,
V
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ALBINOS, zo hieten de Portiigêlên de Witte Moren , dit van ver de Européers gelykenen, maar
van dichte by zo bleek als de doot uitzien, en gee&
levendige verf hebben , warom zy ook van de andere Moren voor Monfters gehouden worden.
ALBION , dus wierd voor dezen Engeland en Schotland van wegen de hooge bergen, die van ver wit:
uitzagen, genaamt. Nieuw-Albion is hedendaags eea
Provintie in Noord-Amerika, de welke de Engelsche Admiraal Draak het eeril endekt en zo genoemfc
heeft.
ALBIRAN , groote en ryke koopilad op 't Vaite
Land in Zuid America.
ALBISOLA, Vlek in Italien, op de kuil: van Genua , 1 myl van Savona.
ALBISTAVERATI, wasvoor dezen een Stad in Cilicien in Azien, maar nu een Vlek in Natoliën,
tuflehen de Steden Satalia en Tachio of Antiochia.
,ALBLAs,Oude en kleine plaats in Zuid Holland,
een myl van Dortrecht, tuflehen de Maas en de
L e k , waar van daan het gebied daarom de Alblasferwaart hiet.
AL BON, Lantfchap in Daufiné in Vrankryk.
ALBONA, Stad in Illyrien of Dalmatien, Vader*
land van den beroemden Flaccius*
ALBONA, kleine Rivier in het Hertogdom Milaan, welke dicht voorby de Stad Novara loopt 9
en zich met de Po verenigt
ALBONA , kleine Stad aan de Golf van Carnero
in Iitrien, in een gezonde luchtftreek, op een heuvel , en 2 mylen van den mond der Rivier de Aria
gelegen, komt den Venetianen toe.
ALBOR, Vlek in het Portugiefchen Koningryk
Algarve, dicht by de Stad Lagos, heeft een tamV
lyk goede Haven 5 maar die ongemaklyk is om in te
lopen. In het omleggende Land , dat gants vlak
is, wafb voortreflyke wyn.
ALBORAN , klein Eyland in de Middelantfche Zee 9
aan de kuilen van het Koningryk Fez in Africa,
6 mylen van de Kaap des tro;s Fourches, tegen 't
Noorden, op welk Eyland maar enige Vifichers
hutten benevens een Toorn tegen de zeerovers ftaan.
ALBORG , oï^ilburg , Deenfche Stad op het half- .
Eyland Jutlant , aan de Golf Limfiort. Zy is de
Hooftftad van een Bifdom van den zelven naam,
en de zetel van den Biichop. Het Bifdom van
Alborg is een van de vier Provinticn in Jutland, legt
tuflehen de Golf Limfiort , de Duitfche Zee, ea
het Kattegat, en is in dertien Amten verdeelt.
ALEORGÊN, oï Mergen, kleine plaats in de pro*-;
vintie Over-Yllel, in het Land van Twent.
ALBOROUGH, zie Aldebrough.

ALBRET, kleine Stad in de Franiïche Provintie
Gafcognc, midden in een Boich, en tien mylen
van Bordeaux gelegen, in 't Hertogdom Albret, *t
welk een deel der Provintie les Landes uitmaakt,
en aan de Provintien Armagnac, Agenois, les Landes , Perigord en de Zee grenft; het komt den Huize van Bouillon toe.
ALBRETON, lic eibers on

A"LBs.,..of i/ tavto, Rivier in Italien, welke iii
het Florenty niche gebied in het Apennynfche gebergte ontfprinst , door -de Provinüe Romagna
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loopt, en zich1 in de Golf van Venetien ontM.
ALBUCETTO, of Albacette, een Stad in Nieuw
Cauilien in Spanje, naar den kant van het Koningryk Valencia.
ALBUCH, kleine en bergachtige Streek Lands in
Schwaben aan den Vloed Brentz , zo daar het
Ulmfche en Rechbergifche Gebiet legt, maar in
ionderheid daar de Wurtembergfche Heerlykheid
Heidenheim gelegen is.
ALBUFHIRA, een kleine Stad in het Portugeefche
Koningryk Algarve, tuiTchcn Faro en Lagos aan
de Zee.
ALBUFERA, klein meer in Spanje , welke zich
*üt de Midlantfche Zee in het Koningryk Valencia
uitftrekt, 3. m. van de Stad Valencia.
ALBUQUERqyE , kleine gefortificeerde Stadt benevens den titel van een Hertogdom in het Spaanfche landfehap Eftremadura , aan de Portugeefche
grenzen, tullchen de Steden Elvas en Alcantara.
ALBUS , zekere Munt in de Opperrhynfe kreits.
ALBUSEME, klein Eyland of liever een Rots in
de Midlantfche Zee, op de kuiten van het Koningryk Fez, tegen over het Vlek Albufeme.

ALC.
ALCAI , gebergte in Afrika in 't Koningryk Fez l
't welk zeer vruchtbaar en wel bewoont is, en ryke Inwoners heeft.
ALCAIDE , aldus worden de rechters in Spanje
genaamt, die zo wel in de burgerlyke als in de
hals-itraflyke zaken vonnilfen. In de Koningryken
Fez en Marocco worden de Gouverneurs der Provintien, des Legers , en der Steden Alcaïden genaamt, waar van enige den titel van Balla voeren,
om hun waardigheid een groter aanzien te geven,
maar enige hebben maar den bloten titel. Op Capo
Verde hieten die gene Alcaiden, welke van den
Koning van Keior in ieder Dorp aangeftelt zyn
om den Tol van de aankomende vremde Schepen
in te vorderen.
ALCAIRO , zie Cairo.

ALCALA DE LOS C-ZULES; oude Stad in Spanje»
in Andaluzien, 6 mylen van Gibraltar.
ALCALA DE Gu AD AIR A , kleine Stadt op een Heuvel , aan de rivier Guadaira in Andalufien in Spanjen , benevens een fterk Kafteel, 2. M. van bivilje.
ALCALA , DE HBNARES , Stadt aan den vloed He-

nares in nieuw Kaftilien in Spanje , in het LandALBUZINSKA , is de uiterfte Vefting die de Czaar fehap Algarria, in een fchone en vruchtbare vlakaan den Vloed Amura in Mungalifch Tartaryen be- te , den i\artsbiifchop van Toledo toekomende. De
beroemde Univerfiteit aldaar is van den Kardinaal
.zit, 12,00 m. van Moscau.
Ximenes, Aartsbiflchop van Toledo, in het jaar
ALBY, zie Alba en Albi.
ALCA , klein vruchtbaar Eyland in de Kafpifche 1517 gelucht, daar de Bybel in velerhande talen
gedrukt is, die Oiblia Compluteniia genoemtword,
Zee, op de kullen van Tabareftan.
ALCACAR, zo plachten de Moren voor dezen hun want Complutum is de Latynfche naam dezer Stad»
Paleyzen te hieten, waar van 'er noch een te T o - - ALCALA RE AL , kleine Stadt in Spanje aan de riledo in Spanje te zien is, dat Karel V. heeft laten vier Xenil , in Andalufien , aan de grenzen van
Grenade. Zy lecht op een bergachtigen grond, en
repareren.
ALCA9AR, het middelfte van de drie Voorge- heeft .een Abdy die 5000 Dukaten inkomen geeft,
ALCALA DE R I O ^ kleine' plaats in Andalufien,
bergtens in de Zee-engte van Gibraltar j op de Afrikaanfehe kuft tuflehen Ceuta en Tanger, by het aan den vloed Guadalquivir, niet ver vanSevilje in
oude Slot Malabala, recht tegen over Tariffa in Spanj-e.
ALCAMO kleine ftadt in Siciiien, in de Valey van
Andalufien.
ALCACAR CEGUER of het kleine Paleys, kleine Stadt Mazara.
ALC^NDERA, kleine Stadt benevens een Kafteel
in 't Koningryk Fez, in de Provintie Habara in Africa, naar den kant van de Zee-engte van Gibral- in Andalufien in Spanje.
ALCANISSA, of Aleanitz , Stad in Arragon aan
tar , halver weg tullchen Tanger en Centa. Voor
dezen is het een aanzienlyke Stad geweeft, maar den vloed Guadalope* in het Bisdom van ^aragoftegenwoordig gants vervallen, doch woont 'er noch fa in Spanje, 't is een Kommandery van de Ridder-orde van Calatrava.
een Gouverneur.
ALCANIZES, kleine Stadtin 't Koningryk Leon
ALCACAR QUIVIR , of het grote Pahys. Stadt in
. Afrikaans Barbaryen, in de Provintie Afga, in 't in Spanje, tegen dePortugiefche Grenzen, ten NoorKoningryk Fez, aan de Rivier Luco, 5. m. van den van de rivier Duero gelegen.
ALCANTARA , kleine Stadt op een rots in het
•-de Atlantifche Zee.
AICACAR DO SAL, Stad in Portugaal , niet ver Spaanfch Eftremadura, aan den vloed de Taag,daar
Tan de Rivier Cadaon, heeft een zeer fterk Kafteel een fchone brug over den zelven legt, niet ver van
op een fteilen berg, gelyk ook ryke Zout-pannen. de Portugeefche grenzen. Zy is naar de oude maHier omtrent groejen veel Biezen, waar van fyne nier met fterke torens en muren beveiligt, en geeft
matten gemaakt, en wyd en zyd vervoert wor- den naam aan de Ridder-orde van Alcantara. In
1706, in A.pril nam het Portugeefche leger onder
den.
ALCAFERIA, of Alfageria anders het zogenaam- het Commando van den Engelichen Graaf van G'alde Inquifitiehuis is een Fort by Saragofla in Ara- loway deze plaats in, en het volgende jaar wierdgon, daar Koning Karel III. na de Viétorie , den ze door den Marquis de Bay weer onder deSpaan3,0. Ang. 1710. by Saragofla behaalt, groote krygs- fche gehoorzaamheid gebracht.
ALCANTARA , een vlek in Portugaal, een vierentfoorfaad en levensmiddelen van. de vyanden verodeel myls van Liflebon, in een aangename landsverde.
douw aa# dea l>ag* daar een Koninglyk M Paley&
ALBUZA, zie Albtcia
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leys benevens fchone tuinen , grotten en waterwerken zyn.
m .
ALCANTARA, Ridder-Orde in Spanje, zoek Riddsr-Orde.
ALCANTARILLA , fchoon vlek in Andalufien in
Spanje, 7 m. van Sevilje gelegen.
ALCAR^Z , kleine Stadt in Nieuw Caftilien in
Spanje, benevens een veiling op een taamlyk hogen berg, legt in een vruchtbaie landitreek, het
veld van Montiel genaamt, dicht aan den oorfprong
der Guadarmena.
ALCARAZ, gebergte in Nieuw Caftilien in Spanj e , tnflehen den oorfprong derbeyde rivieren Guadiana en Guadarmena.
ALCASAR zie Alcasar.
ALCASSALEA , oud Hot op

een berg in

't

koningryk Grenade in Spanje. Het legt dicht by
de Stadt Antequera, en befchermt dezelve.
ALCAVALA, zyn in -panjen de Gabellen of Tollen , welke de ichepen, wegens de waren die zy
in hebben betalen moeten.
ALCAUDETTA, kleine Stadt benevens een flot in
't gebergte in Andalufien in Spanje, voerende den
titel van een Graaffchap.
ALCHABUR, CHABUR Stadtin de Aziatifche Provintie Diarbeck , daar de vloed Chabur in den
Eufraat valt.
ALCHASIR, zie Cojftr.
ALCHAY, zie Altay.

ALCHYMIÊ, goudmakery , daar van daan komt
Alchymift een goudmaker, die uit gering metaal
als lood, koper enz. goud zoekt te maken, maar
door den bank zich en anderen bedriegt.
ALCIPO of Tngoldo* , kleine Stadt in Griekenland,
in het landfchap Livadia, aan den zuidelyke kant
van den kleinen meerboezem Porto Pigo aan 't
Ionifch Meer, den Turken toekomende.
ALCIRE , zie

Aiwa.

ALCKÊN, een Steedje en flot aan den Moezel,
in het Aarts- tift Trier, 2. m. van Coblents.
ALCKHAUS^N , een Stadt in Schwaben in het
Graaffchap Wehringen, den Duitfchen Groor-Meefter toekomende.
ALCHOFEN , een Marktvlek in Opper-Qoïtenryk,
niet ver van 't Kloofter Wilhering.
ALCKMAAR , een oude Stadt in Noortholland,
niet ver van de Noord-Zee afgelegen. Zy is een
van de fchoonften van dat land, en de twaalfde in
ordening onder de achtien Steden, die gedeputeerden
in de vergadering van deProvintie van Holland (turen.
ALCOA , een kleine rivier in de Pro vintie Ëftremadura in Portugaal, die in de Atlantifche Zee valt.
ALCOBAZA , taamlyk groot vlek in Portugaal, in
de Provintie Ëftremadura, tuiTchen de beyde kleine
riviertjes Coa en Baca,daar het ook zyn naam van^
krygt. Het heeft een -ryk Bernhardyner kloofter,
en' was eertyds de begraafplaats van enige oude
Koningen van Portugaal.
ALCOCER , vlek in nieuw Kafiilien in Spanje, in
het gebied van la Manche, van 't welk het landfchapje Campo dAlcocer fyn naam bekomen heeft.
ALCOHOLADES, een volk in America op hetvafte
land 't welk aan den Oever van het Meir de Ma-

l&

racaibo woont, 't zyn zeer ryke en beleefde luidenALCOLB vlek in 't Spaanfeh Koningryk Andalufien,
aan den vloed Guadalquivir,7. of 8. 211. van Sevilje.
ALCOMICEM , of Aicorrucen, vlek in 't Koningryk
Grenade in Spanje.
ALCONCHHL , kleine maar flerke plaats in Aragon,aan de grenzen van Oud-Caftilien in Spanje.
ALCONCHEL, kleine Stadt in Portugaal , in de
Provintie Alentejo, aan de Spaaniche Grenzen.
ALCORAN, of Coran^ een boek waar in Mahomets wetten en godsdienft begrepen zyn , en dit
woord betekent in 't Arabifch het lezen, gelyk als
of anders geen boek lezens waardig was. Het bevat 30. Giuz of delen, en is in de Arabifche Taal,
en ten delen in verzen opgeftelt , welke Mahomet nu en dan by brokken gemaakt heeft, maar
van zyn Vluchtgenoot Abubeker by een verzamelt
zyn. De Mahometanen houden dit Boek zo hoog
in Eeren , dat wanneer het een Chriiten of een
Jood maar aanraakte, hy het met de dood bekopen zou moeten of gedwongen worden om het
Turkfche Geloof aan te nemen. Zy geloven dat
de Engel Gabriel het aan Mahomet op vericheyde
reyzen by ftukken en brokken te Mecca en Medina gebracht heeft, dewyl de Joden en de Chriftenen de H. Schrift en het Godlyke Woort vervalfcht
hebben, en dat het op parkement gefchreven is, dat
van het vel van dien Ram gemaakt is, dien Abraham in plaats van zyn Zoon Izaak opofferde. Daar
zyn 30. Giuz-Chon of Lezers des Alkorans in ieder
Moskee of Kapel, welke by des Keyzers of andere
voorname peribnen haar begraafplaatsen zyn. Ieder
van deze 30. Lezers leeft daagelyks een"deel, en
alzo brengen zy dezen Alcoian 's daags eens ten
einde, en dit gcfchied, zo zy voorgeven, om de
ruft van die genen te bevorderen , die hier geld
toe vermaakt hebben. Dit Boek vol belagchelyke
Fabelen nemen de Perzianen ook voor den Richtfnoer van hun geloof aan, doch geven daar volgens de uitlegging van hun Profeet Aiy in vele
itukken een anderen zin aan als de Turken.
ALCORUCEN , zie Alcomïcem.

ALCOSSUA , gebergte in Spanje in de kleine Provintie Alava in Oud-Caftilien , 't welk een deel
van het oude gebergte Idubeda uitmaakt.
ALcoucHfcTTE,kleine ^tadt benevens een kafteel
in de Portugeefche Provintie Ëftremadura , 2, m.
van Liffebon aan den Taag.
ALCOY, kleine maar weïgeboude Stadt in 't Koningryk Valencia, tuiïchen Xativa en Alicante, aan
den vloet van den zelven naam, die zich by Gandia in de Middelantfche Zee ftort Deze ftadt is
maar met muren en droge grachten voorzien , en
wierd i n ' t jaar 1708 van den Franfchen Generaal
Mahoni op difcretie ingenomen. Men vind hier
goede Yzergroeven, waar van de Inwoners meelt
beftaan, en een wonderbare Waterbron, die 14
of 15 jaren achter elkander vloeit, daar na evenzo
langen tyd weer droog blyft, tot dat de voorgemelde tyd over is.
ALCOYTIN, een kleine ftadt benevens een flerk
kafteel in het Portugeefche Koningryk Algarve,aan
den Yloed Guadiana, tot een Gren§veiling dienende.
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AICRANES , zyn vyf of zes lage en handige Eylanden, omtrent 2$ M. van de Provintie Jucatanin
Noort-America , naar den kant van het Eyland
Cuba. Zy zyn meelt onvruchtbaar, leggen omtrent twee Mylen van elkander verftrooit , met
goede doorvaarten tulTchen beyden, en op dezelve
worden allerhande Vogels en grote Rotten gevonden. Het grootfte van die Eylanden heeft 1 M. m
den omtrek.
ALCUDIA, kleine gefortificeerde ftadt benevens
een goede Haven op het Eyland Majorca, aan de
kleine Golf Alcudia. Daar is ook een Had van delen naam in 't Koningryk Fez in Africa, in de
Provintie Garet, by de kleine Golf van de drie punten. Noch een vlek dat zo genoemt wordt in het
Spaanfche Koningryk Valencia, tulTchen de Heden
Valencia en Xativa.
ALCULNDAS, kleine ftadt in Nieuw-Caftilicn in
Spanje, drie M. van Madrit.

ALE.
AitcoNKER EN ALETASTER , een bediende in
Engeland, die opzicht over de Brouwers en Bakkers heeft, op dat 'er geen bedrog gepleegt worde.
ALEFELD , zie Alfeld.

ALEGRANCA, klein Eylandin deAtlantifcheZee,
tegen de kullen van het Landfchap Biledulgerid in
Africa , tot de Canarifche Eylanden behorende,
heeft een goede Haven en een fterk Kafteel.
ALEGRE, Stad in de Franifehe Provintie Auvergne , benevens een Hot en den Titel van een Marquifaat. Zy is het itamhuis van het beroemde GeUacht d'Alegre.
ALEM , alzo hieten de Vaandels der Turkfchc
Zaims.
ALEMANN, kleine Rivier in Zwitzerland, in het
Kanton Freyburg, die zich in het meir van Geneve
ontlaft.
ALEMB, AKLEN, A L E N , is een dorp in 't Her-

togdom Lunenburg, benevens een Keur-hanovers
ALDEA, Hechte en oude ftadt in 't Spaanfche Ko- Ampthuis en flot, 7 M. van Hanover, 't welk ds
ningryk Leon.
geweze Keurvorftin, na dat zy in 't jaar 1694 om
ALDEA EL M U R O , ALDEA DEL Puco,kleine ftadt gewichtige oorzaken formeel van haar gemaal ge»
fcheyden was, tot een verblyf is aangewezen,
in Oud-Caftilien aan de Grenzen van Arragon.
ALDEA EL Rao, kleine ftadt in Andaluüen , aan
ALEIVTDAGHI , zie Olympus.
den vloed Guadalquivir.
ALEMIBIG een Zee die 30 M. lang is, in Noord
ALDEA GALEGA, zie Altea Galega.
Amerika, in 't Weitlyke Deel van- Nieuw VrankALDEBROUGH , ftadt benevens een Haven in En- ryk, die zich door een rivier van den zelven naam
geland in het Graaffchap Suffolk, welke het recht met het bovenftë Meir verenigt.
heeft om gedeputeerden in 't Parlement te zenALEMO4JEZ, Stad in Portugaal, in de Provintie
den.
Eftremadura.
ALDEJO, kleine vloed in het Veroneefchegebied
ALEMSIN , Zo hiet de Knop op den ftok van derf
in Italien, welke zich in de Adige ftort.
Paardeltaart, die voor den Groten Heer gedragen
AL DEN AR, kleine ftad in Aartsbisdom Keulen, word.
aan den Vloedt Ahr.
A L E N , AULEN, Oude maar kleine Vrye RyksALDENBERG een Ciftercienfer Nonnen Abdy in't Stad in Zwaben, aan den vloed Kocher, tuüchen
Hertogdom Bergen by Wormskirchen gelegen.
het Wurtembergfche en Oettingfche gebied , daas
ALDENBURG, zie Oldenburg.
veel Aal gevangen word.
ALDENHOVEN , ftad in 't Hertogdom Gulich,niet
ALEN , zie Altmb.
ver van de ftad van dezen naam.
ALEN , middelmatige Rivier in Nederfaxen, in het
ALDERMAN , was voor dezen by de Angel-Saxen Hertogdom Calenberg, die op de Solling in 't CorÏOO veel als een oud of bedaagt man; maar heden- veyfche gebied ontfpringt , en te gelyk met de
daags beduid het een Magiftraats perfoon in Enge- Schwulme by het kloofter Lippoldsberg in de Weland , en een Schepen in een ftadt. In Londen zyn zer loopt.
16 Aldermens, die benevens den Lord Major of
ALENCHES, Stad in Vrankryk in Opper AuvergOpperfchoudt den Raad uitmaken, en de ftads re- ne , op de Grenzen van Neder Auvergne , legt
gering waarnemen.
tulTchen het gebergte en komt den Hertog van Vendome toe.
ALDERNAY, zoek Ongny.
ALDERSBACH, zie Allersbach.
ALENCon, Schone en grote ftad in Vrankryk in
ALDINELLI, zie Carien.
Normandyen, aan de Rivier de Sarte, met den tiAL DUID E , een ftuk van 't Pyreneefche Geberg- tel van een Hertogdom, en Pairfchap, een Prefit e , tulTchen Pampelona en St. Jean de Prie de Port, diaal, Bailluage en een oud Kafteel, waar op de
tot het Spaanfche Koningryk Navane behorende.
oude Hertogen van Alencon voor dezen gerelideert
AL E, Rivier, zie Alen.
hebben, de vorige Koning gaf dit Hertogdom in
AL E , zoet Bier in Engeland, dat zonder Hop 't jaar 1710 zyn klein-zoon den Hertog "van Berry,
gebrouwen word.
toen deze met Mademoifelle d'Orleans trouwde,
A L E , Koningryk in Africa, in het Morenland, door een Parlamentaire Akte voor zich en zyn
*t welk aan de Koningryken Ju-ala en Gambea grenft. Mannelyke Erven tot een Uitzet, en ftond hem
De Inwoners zyn Afgodendienaars , en hun Ko- het Jus Patronatus, of de Vergeving der Kerkelyke
ning is een Leenman van den groten Jalof.
Amten daar in ook met één af.
ALE - , zie Bavedere.
ALENGUER , zie Almguer.
A1 ••;:-; , Meine Vloed in Calabria oltra , in 't
ALENSBACH, zie Almansbach.
' -^
* •>, üe zich by Reggio in deSidli^an,^ U N Ï A W N p Jdein, laudfcfcap in de Provintie
ALDBOROUGH, zie Aldebrough,
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ÉJthland in Lyfland, tufTchen de Zee PeipusJ en fterk gefortiüceert, en met een goed Magazyn voorden Finlandfchen Meer-boezem, waar in Narva de zien heeft.
ALESSANO, klein Graaffchap in het Mantuaanfche
Hooftilad is.
ALEMTBJO ENTRE TAGO Y GuADiAMA5de groot- gebied in Italien, onder het Hertogdom Guaftalla
ftc Provintie in Portugaal tufifchen de Rivieren Ta- behorende.
ALESSANO, kleine Stad in Terra d'Otranto 'm
go en Guadiana word wegen hare vruchtbaarheidvoor de Koornfchuur van Portugaal gehouden. Zy 't ryk van Napels , by 't voorgebergte Sta. Maria
heeft 36 M. in de lengte, en 34 in cie breedte, en de Leuca, met den titel van een Hertogdom en
word in vyf kleinder landfchappen verdeelt, na- een BiïTchop , onder den AartsbifTchop van Otranmentlyk in dat van Evora, Beja, Elvas, Portale- to ftaande.
gre, en Eftremos.
ALESSIO, ALESSO, ftadt in Griekenland in AIALENWICK , kleine ftad in de Provintie Nort- banien, den Turk toekomende , aan den Vloed
Drin, niet ver van de Golf van Venetien.
humberland in 't Noorden van Engeland.
ALEPPO Turks Landfchap in Azien, 't welk het
ALETASTER, zie Aleconmr.
Noordelyke deel van Syrien, en het Ooftlyke deel
ALETH, Lat. AUSïa, Stadt aan de Rivier Aude*
van Cilicien begrypt. 't Is een Beglierbegfchap en in Languedoc in Vrankryk, tufTchen Touloufe en
heeft 9 Sangiacaten of kleindere gouvernementen Perpignan, benevens een Bisdom, onder den Aartsonder zich. Defzelfs Hoottfcad is Aleppo, 't welk bifTchop van Narbonne behorende.
6 Italiaanfche Mylen beilaat, en op vier bergen geA L E T S , A L Ï S , ALAIS , in 't Latyn Alezia, Stadt
boud is, op welkers hoogite een fterk Kafteel mid- in Languedoc , met den titel van een Graaffchap
den in de itadt legt. 't Is een beroemde koopftad, aan den vloed Gardon, en aan 't Gebergte van Sedaar de haven Scanderona drie dagreyzen van daan vennes, tien M. van Nimes. Anno 1602. is zy tot
legt, en word na Conftantinopelen en Cairo voor- een byzonder Bisdom, onder den AartsbifTchop van
de derde rykile ftad in 't Turkfche gebied gehou- Narbonne, ftaande, verheven, daar zy te voren
den. De Voorlieden worden meeft van Chriftenen onder 't Gebied van Nimes hoorde.
bewoont, en de Grieken hebben hier een AartsALEXANDRETTA, SCANDERONA Turkfche Stadt
bifTchop, in 's gelyks de Jacobiten en Armenianen in Syrien, aan de Golf van Ajazzo. Heeft wegens
een BifTchop, daar worden ook Maroniten gevon- de omleggende Moeraden een gants ongezonde lucht,
den , en de Katholyken hebben 'er drie kerken. De en de FramTchen, Hollanders en Engelfchen hebKoophandel, welke van alle Natiën in de Wereld, ben hier hun Onder-confuls. 't Is waar dat zy taamdie tot befcherming hunner voorrechten daar Con- lyk verwoeft is, maar haar haven word veel van
fuls houden , daar gedreven word , brengt haar de fchepen bezocht, dewyl zy 't naaft aan Aleppo
groot aanzien en voordeel b y ; en de Sultan lyd legt. Niet ver daar van daan hebben de Venetiaangrote fchade wanneer derzelver Bafla, die van A- fche Kooplui een nieuwe Stadt aan den Oever der
lexandrette tot aan den Eufraat het bevel voert, Zee aangelegt, en nieuw-Alexandria genoemt.
zich-opwerpt en weerfpannig word.
ALEXANDRIA, grote Turkfche Stadt in Egyptert
A LEP RE T E , kleine ftad in Portugaal in de Pro- aan de Middelantfche Zee, niet heel ver van den
vintie Alentejo voert den titel van een Marqui- mond des Nyls, hedensdaags in een Hechten Haat,
faat.
en byna onbewoont. Zy heeft twe goede havens,
ALERIA, verwoefte itadt op het Eylandt Coriï- door een Schier Eyland van elkander gefcheyden,
ca , wiens BifTchop onder den Aarts BifTchop benevens twe fterke Kaftelen, en een zeer ongevan Pifa ftaat, en in 't Vlek Cervion zyn verblyf zonde lucht. De Koptifche Chriftenen hebben hier
een Patriarch, wiens geeftelyke Arm zich tot h\
houd.
AL ES, Stad. op het Eyland Sardinien, heeft een Abyffinien uitftrekt, De grote koophandel die hier
BifTchop die onder Saffari behoort, en is wegens voor heen gedreven wierd is zeer afgenomen, ze^
den on vruchtbaren grond zo flecht bewoont, dat dert dat de Portugezen een anderen weg naar Ooft'er by na niemand als de BifTchop met zyn Kanun- indien langs de Kaap van de Goede Hoop gevonden hebben , evenwel worden hier noch allerhande
niken te vinden is.
ALESBURY, Stadt in het Graaffchap Buckingham Oofterfche ftoffen, fpeceryen , en Mumien van de
Europefche Koopluiden afgehaalt.
in Engeland.
ALESSANDRETTE, zie Alexandretta,
ALEXANDRIA, de Zee van Alexandria , zie Btfr
ALESSANDRIA DELLA PAGLIA , welgefortiflceerde

cheira.

Itadt en een Kafteel in het Hertogdom Milaan, aan
ALEXANDRIA, kleine en nieuwe Stadt in Polen»
de Rivier Tanaro, benevens een Bifdom, onder in opper Volhynien, aan den vloed Horin.
den Aarts BifTchop van Milaan ftaande. Zy is de ALEXANDRIA DELLA PAGLIA, zie• Aleffandria.
hooftftad van het Alexandrynfche gebied, 't welk
ALBXANDROUW , kleine Stadt in h-et Poeifche Wayaan de Pro vintien Laumeilina Tortonefe en het woodfehap Braflaw, in neder Podoiien, 6. m. teu
Montferraat grenft: zy wierd den 21 October 1706 zuiden van de Stad Brailaw.
van den Keyzerlyken Veldheer Prins Eugenius verALEXIB, ALISE, Stad in Vrankryk in 't Hertogovert, en den 9 Maart 1707 van Keyzer Jozefus dom Burgundien, aan de rivier Brenne by Flavigny,
piet toeftemming van Karel III. Koning van Span- Het landfchap daar rontom hiet Auxois.
jen, aan den Hertog van Savoyen benevens andeALFACHES, ALFAOJJS, zie St.^mn des Alfa theü
re plaatzen erflyk overgelaten, dewelke, het hier op
tüJèQWk» w Alcafiria.

)i
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ALG*

An?AïfES, ALFAYATES,kleine Stad benevens een vens een Haven. Zy is voor dezen zee? beroemt
goed Kafteel in Portugaal, in de Provintie Tra-los- gewecii, maar hedendaags meeft geruineert.
Montes, by den oorfprong der rivier Coa, op een
ALGHER , zie Algeri.
hoogte-tulTchen enkele Gebergten.
ALGIAR, ftad in 't Gelukkig Arabien in Azien l
ALFANDEGUE, zie Fazmta.
in 't Prinfdom Mecca, daar de Rivier Laaide in de
ALFAQUÏS, ESFAQUES, Steedje in 't Koningryk rode Zee valt.
Tunis in Afrikaans Barbaryen aan de Middelantfche
ALGIATE, of Agliate, kleine ftadt aan de Rivier
Zee.
Lambro, in het Hertogdom Milaan, den Marquis
ALFAQÜS , zie St, %uan i Alfaches.
Crivelli toekomende.
ALFARAZ, vlek in Catalonien, in Spanje, 5 M.
ALGIBAROCA, zie Aljuborata.
Van Balaguer, in het gebied van Lerida.
ALGIER , ALGER, ALGEZIR , GEZIER DE BEALFARO, ftadt in Opper Navarre in Spanje aan NI MosAGNA,Koningryk en hedendaags een Repuden vloed Ebrus.
bliek in het Afrikaanich Barbaryen, tegen 't NoorALFELD , kleine ftadt en flot in 'tftiftHildesheim, den aan de Middelantfche Zee, tegen 't Zuiden aan
3 M. van de ftad van dezen naam, aan de rivier Biledulgerid, tegen 't Weften aan 't Koningryk Fez,
de Lein, is het Hamhuis van het beroemde Graaft en tegen 't Ooiten aan Tunis grenzende. Het belyk geilacht van Alfeld, hedendaags in Holftein en grypt vyf Landfchappen, namentlyk Tellenlin of"
Denemarken florerende.
Tremezem , Tenez, Alger, Bugie en Conftantine,
en 't is' wel zeer vruchtbaar, maar weinig met fteALFENDEQUE, zie Fazenta.
ALFEO , ANAPO. Rivier in Sicilien in Val di den voorzien, en ook ilecht bevolkt, dewyl alles
N o t o , zich by Syracufa in 't Ionifch Meir ontlas- naar.de hooftftad Algiers getrokken is. Voor 't
overige ftaat het onder de befcherming en Schattende.
ting van den Turkfchen Keyzer, die daarom daar
ALFEO , zie Alpheus.
ALFiDENA.kleinefladm Abmzzo citra in ^Koning- een Bafta houd, welke evenwel weinig of niets te
ryk Napels, aan den Vloed Sangro, tegen de gren- zeggen heeft, en zonder dat hy ontboden word
zen van Terra di Lavoro: komt het geilacht van niet in den Staadsraad komen durft, dewyl de regering Ariftocratifch is, of uit de voornaamfte luiBuca toe.
ALFORD , kleine Had in het Graaffchap Lincoln den beftaat, waar in de Officieren der Janitzaren
het grootfte gezag hebben, en de Aga van dit krygsin Engeland.
ALFRA, ALTAFIORD, ZeeBoezem in de Noord- volk is Voorzitter in den groot en Staadsraad of Divan.
zee, op de Zuidlyke kuiten van Yiland.
A L G I E R , A L G E R , GEZAÏRA, ALGAZIR , hooftALFRETON , kleine ftad in de Provintie van Darftad van het zo evengenoemde Koningryk, aan een
by in Engeland.
ALFTIR , flot, vlek, en Heerlykheid in het Aarts berg aan de Middelantfche Zee, en is de Refidenftift Keulen een Myl van Bon, de Graven van Salm tie des Turkfchen Bafta. Zy is groot, ryk, en zeer
bevolkt, haar inwoners beftaan uit Moren, Turen Reifferfcheid toekomende.
ALGAGIOLA, kleine ftadt op het Eyland Coriica, ken en Joden , en men zegt dat 'er gemeen'yk
40000 Europeïfche flaven zyn. Zy heeft zeer dikaan de Zee.
ALGARRIA , Landfchap in Nieuw-Caftilien in ke Muren, wel met Bolwerken voorzien, en om
de ftadt leggen verfcheyde met alles wel voorziene
Spanje, waar van Guadalaxara de hooftftadt is.
ALGARVA, klein Koningryk, de kroon van Por- fchanften. Haar haven is veilig en word door een
tugaal toekomende. Deflelfs grenzen zyn tegen 't Kafteel gedekt, doch dient meer tot uitrufting der
Noorden Alentejo , tegen 't Ooften Andalufien, RoofTchepen als tot den Koop-handel, aangezien
daar het door de rivier Guadiana van afgefcheyden de Algieren de machtigfte Zee-fchuimers op de
word, tegen 't zuiden de zee boezem by Kadix, Middelantfche Zee zyn, die den Chriftenen ontalen tegen 't Weften de Atlantifche Zee. Het is ryk lyk veel fchepen afnemen, en daar door grote fchatvan Vygen, Olyven, Amandelen, en koftelyken ten vergaren, ook veel duizent menfehen tot elenwyn en heeft in de lengte 27, in de breette 8 dige flaven maken, Keyzer Karel de Vde belegerSpaanfche Mylen. Het word in twe Comarcas of de deze plaats in 't jaar 1541 zeer fterk, maar te
diftriéten verdeelt, namentlyk in dat van Tavira en vergeefs, en de Franfchen hebbenze 1683 en 1688
van Lagos, dit landichap begreep eertyds eengroot ookaangetaft, maar beyde reyzen weer aftrekken
deel van Spanje, tot aan de ftadt Almeria in Gre- en een zo jarig beitand met de Barbaren aangaan
nade, en de Barbaarfche kuilen tot aan Tremefen moeten, 't welk hier na van tyd tot tyd vernieuwt
én verlengt is geworden.
in Afrika.
ALGER , zie Algier.
ALGÓ'W. Landfchap in Zwaben. 't welk tegen't
ALGERI , ALGUIR , een middelmatige maar Weften de Conftantzer Zee, tegen 't Ooften den
volkryke en wel gefortificeerde ftadt in Sardinien , Vloed Lech, ten Noorden . den Donauftroom, en
benevens een goede haven , Port de Conde ge- tegen 't Zuiden Tyrol tot grenzen heeft. De rinaamt, en een Biiïchop, die onder den Aartsbis- vier Her loopt 'er door , en de bekentfte üedm
schop van Saiiari ftaat.
daar in zyn Kempten, Memmingen, KaurFbeuern
A L G E R R I , zie Aigusry.
enz.
ALGEZIRA, ftadt in Andaiuiien in Spanje, aan
ALGOIRE , kleine plaats benevens een flot in Caeen kleine Golf van het Naauw van Gibraltar, be- talonien, in Span jen,
AL©-

ALG. ALH. ALI.
AtóoNQyYNEN, Volkeren in Noord Amerika, m
de Provinti'e van Canada op een fchier Eyland 't
welk de Rivieren St. Laurens en Ircquois en de beyde Zeen Nifipiriens en d' Ontaiïo maken.
ALGUAZIL , is in Spanje en by de Arabieren of
Moren , van de welke dit woord af komftig is, een
Gerechtsdienaar, die fchuldig is de bevelen der Overheid uit te voeren.
ALGUECHER , klein Landfchap in Afrika in de
Woeflyn Barca, tegen de grenzen van Egypten en
Nubien 't welk vruchtbaar en wel van water voorzien is.
ALGUER, zie Ahjri.
ALGUERY, ALGERRY, een Vlek inCatalonien i n

Spanje, in het gebied van Balaguer, 4myle^an de
, laatftgenoemde Stad.
ALHAMA, kleine Stad in Spanje in hetKoningryk
Grenade, heeft gejonde warme baden.
ALHAMA, kleine Stad in 't Spaanfche Koningryk
Andalufien, 7 myle van Cordua.
ALHAMA, een vlek in Spanje in 't Koningryk Arragon, aan den vloed Xalon, onder het Bisdom Caktajud behorende, heeit zeer beroemde gezondheids
baden.
ALHAMBKA, Vlek in Nieuw Caftilien in Spanje,
in de fchone landsdouw Campo Montiel genaamt,
tegen de Rivier Roidera.
ALHAMBRE , hiet het oude en prachtige Slot in
Grenade, waar in de Moorfche Koningen plachten
te wonen, en 't welk noch hedendaags in itand gehouden word.
ALHANGA, kleine Stad in de Spaanfche Provincie
Eftrëmadura, de Ridder-Orde van St. Jago toekomende , op een hoogte, drie mylen van Merida gelegen, word door een oud fterk kafteel befchermt.
ALI , zo hiet de voornaamfte Geheim!chryver in
de Mofcovitifche Kancelary, welke het opzicht over
de andere heeft.
ALLBALUCH, klein Eyland in de Kafpifche Zee,
omtrent den mond van den Araxes, den Perzianen
toekomende.
ALIBINALI, een klein Prinsdom in 't gelukkig Arabiën, in 't gebied van Seger, benevens een hooftftad van den zelven naam, aan den vloed Prim.
ALICANTE, middelmatige , maar welgeboude ltad
aan een Golf van de Middelantfche Zee in 't Koningryk Valencia in Spanje, benevens een Kafteel,
dat voor onoverwinlyk gehouden word, en een haven , die een weinig van de flad afgelegen is, zy
' dryft een voornamen koophandel ter Zee, in zonderheid met haar lekkeren wyn , dien Karel de vyfde
het eeift planten liet, nademaal hy door Petrus Simon Wynranken van den Rhyn uit Duitsland naar
Spanje liet brengen , waar op deze Wyn naderhand gewaden is. De ftad wierd den 8 Juli 1706
door de Engeifche Vloot ftormender hand verovert, en den" 6 September daar aanvolgende moeit
fcich het Kafteel aan Koning Karel den lilden overgeven, waar na het de Engelfchen noch beter gefortificeert hebben. Maar deze plaats wierd van
de Franfchen op 't nieuw belegert, en in December 1708 ging de ftad by verdrag over, maar daar
en tegen verweerde zich het Caiteel noch lang, en
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wierd vanden Franflchen Ridder d'Asfeld zeer hard
aangetaft, maar toen by aenkomft der Engeifche
Vloot de Ontzetting voor onmooglyk gehouden
wierd, floot de Admiraal op de Vloot in April
1709 een akkoort voor de bezetting, uit hoofde
van 't welke dezelve een vryen uitrek op de fchepen
vergunt wierd.
ALICANTE, de Zeeboezem van Alicante is een
ftuk van de Middelantfche Zee, dat zich aan de
kuilen van Valencia in Spanje van Capo Martin tbt
Capo de Palos uitftrekt, en zyn naam van de ftad
Alicante gekregen heeft.
ALICATE, Stad in Val di Noto in Sicilien aas.
de Zeekuft, daar grote koophandel in fruit is.
ALICATE, Berg in Sicilien, in Val di Noto, by
de ftad van den zelven naam.
ALICE , Voorgebergte in Calabria Citra in Napels,
aan de Zuidelyke zyde van de Golf van Tarante.
ALICUR , een van de Lipariiche Eylanden in de
Toskaanfche Zee , 't welk zeer klein, en maar
met Viflchers huizen bezet is.
ALIDINELLI, klein Landfchap in Natoliën in Azien, tegen over het Eyland Rhodus, benevens de
hooftftad van den zelven Naam. Deze Provintie
is het oude Caiïen, en grenft tegen het Noorden
aan den Vloed Madre, tegen 't Wellen aan den
Archipel, en tegen 't Zuiden aan de Middelantfche
Zee.
A u F i y Oude.-Stad in terra di Lavoro , aan 't
Apennynfche gebergte, aan den vloed Vulturno,
tutfehen Capua en Molife. Der zelver Biffchop, die
onder het Aartsbifdom Benevento ftaat, houd zyn
verblyf in 't Vlek Pie di Monte.
ALIMIBIG , ALIMIBECONG , een Zee in Nieuw

Vrankryk, in Koord America, in het Landfchap
der Kiriftinous tegen het Noorden van het Lac Superieur of boventte meer gelegen.
ALINCOURT, kleine plaats en flot op het Eyland
van Vrankryk, voert den Titel van een Marquifaat.
ALINGAS, fteedje aan de kleine rivier Sevelanga,
in Weit Gothland in Zweden.
ALINGEAL , Rivier in groot Armenien, in Aziem
d'AiiNGEs geruïneerde Vefting in Savoyen, in't
Hertogdom Chablais, niet ver van de Rivier Drance, op een hoogte, 1 M. van de kleine ftad Tho»
non.
ALIN u BI , zie Allmibïg.
ALIOA, ALIOLA, klein Eyland in de ./Etliiopifche
Zee in Africa tuifchen de kuft van Zanguebar en
het Eyland Madagafcar, 't hoort onder de Eylanden Comorres.
ALISE, zie Alexie,
ALJUBAROTA, ALGILAROCA, vlek in de Portu-

geefche Provintie Eftrëmadura, 4 M. van Leiria*
daarin 't jaar 1386 een bloedig gevecht tuffchen
de Spanjaarden en Portugezen is voorgevallen.
_ ALJUCEN, kleine Vloed in de Spaanfche Provintie Eftrëmadura, die in de Guadiana valt.
ALIZES, is een foort van Winden, die op zekere tyden op de Caribifche Eylanden, op de Atlantifche, iEthiopifche, en Indiaanfche Zeen waajen,
en hun ordentlyken ftreek houden,
E
AlK.A^'
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ALK. ALL:

ALKAI , het noordelyke gedeelte van het Aziatifche gebergte Imaus.
ALKEEULA, zo word Afrika van de Arabieren
genaamt.
ALKIN, voorheen een grote itad, maar nu een
vlek in 't Prinsdom Mecca, in '^gelukkig Arabien
in Azien.
ALLA, kleine vloed,in 't BrandenburgsPruiffcn,
die zich te Velau met den Pregel verenigt.
ALLA, kleine ïtad in 't Bifdom Triente in Ty~
rol, aan de Italiaanfche Grenzen, met ver van den
Vloed Adige.
ALLABAN, zie BRAID-ALBAN.

ALL. ALM.
tnaal hy de eerfte Chriftelyke Koning na de Room*
fche Keyzers was.
ALLERHEILIGEN EILAND, zie Todos los fantos.
ALLERSBACH , een Ciflercienfer Abdy , in 't

Bisdom Paffau in 't Beyerfche Landgerecht Vibhofen gelegen.
ALLERSBERGH, zie HeiUburg.

ALLERSEERGH, kleine Stadt en flot Hohenburg
genaamt in Frankenland, 6 M. van Neurenberg,
hoort onder het Bifdom Wurtzburg.
ALLERSHEIM , kleine Stadt, kafteel en Amt in
't Vorftendom Oettingen in Zwaben, aan den
vloed Wernitz, tuffchen Haarburgen Oettingen.

AILA-EKBER , hiet het Gebed , waar mee de ALLERTON, ALLARTON , vlek in Engeland in
Perzianen hun Godsdienft in de Kerk aanvangen, de Provintie York, aan de kleine Rivier Wiske.
waar by zy de Armen laten hangen, daar in tegen
ALLHEILIGEN, marktvlek in het nedergraaffchap
deel de Turken hun handen op de borft leggen.
Catzenellebogen , horende onder Heffen-Rhynfels.
ALLAI, zo noemen de Turken een veld tocht.
ALLARTON, zie Allerton.
ALLHEiMhR-BERG , legt by Rotenburg aan de
ALLATUR , Mofcovitifche Had aan den vloed Fulde. in Heffen, en fteekt boven alle bergen hier
Cama, in 't Koningryk Cafan, tegen 't Ooiten van om ftreeks uit, van welken men gants Heffen overzien kan.
de ftad Cafan gelegen.
ALLEGEREN ,iets aanhalen, en tot zyn nut voorALLI , kleine Rivier in Calabria oltra, in 't ryk
brengen, daar van daan komen Alltgata, aange- van Napels, die zich in de Golf di Squilace ftort.
haalde plaatzen uit fchryvers.
ALLIANTIE, of verbond , is een vergelyk van
ALLEGES, Lichters, zo worden de kleine vaar- twe of meer Mogentheden, die elkander een zetuigen genaamt die in tyden van nood de grote kere en naauwe vrindfchap beloven. Zie onder
fchepen in 't Uitladen of Lichten behulplyk zyn Tripte en ^uadruple Alliantie , o o k Offenjive AU
moeten.
liantie. By voorname Staatsperfonen word het
. ALLENBACH t AnBACH , fteedje en Amt in 't woord Alliantie ook gebruikt om echtelyke verHertogdom Simmern, anderhalf Myl van Birken- binténiffen te betekenen.
feld , dezen Paltzgraaf toebehorende.
ALLIBAWN, het noordelyke deel van Schotland l
A L L E N B U R G , zie Allerburg.
't welk de Graaffchappen Athol, Ros, en LoqueALLENDORF , kleine itad aan de Werre, in 't bar onder zich begrypt.
Heffen-Caffelfche gebied, daar goede Zout-bronAL LIER , vloed in .Vrankryk , welke op den
nen zyn, legt zeer vermaaklyk, en heeft drie brug- berg Lofere,een deel van de Sevennes,ontfpringt,
gen over de VVerra, dewyl zy zich in drie armen de Provintie Velay en Auvergne doorloopt, en zich
fcheyd, 5 Mylen van Caffel, 1 van Efchwege.
niet ver van Nevers in de Loire ontlaft.
ALLENDORF, of'Oldendórf, Heffen-Caffelfch SteedALLIEREN , zich verenigen , te zamen in een
je- in het Graaffchap Schaumburg aan de VVezer, verbond treden, hier van daan Geallieerden, dat
daar een Tol is.
fcyn luiden die zodanig een verbond aangegaan heb4
ALLENDORF AAN DE LOMB , Steedjein 't gebied ben om den algemenen vyand te beitryden , of
van Heffen Darmilad , twe of drie uren van Gief- zich tegen den zelven te befchermen, en op deze
ien.
wyze is het te veritaan, als 'er van de fcheeps vloALLENSTEIN, kleine Stad benevens een flot in ten of de Legers der Geallieerden gefchreven
Wermeland, in 't Pools-Pruiffen , aan den vloed word. zie hoge Geallieerden.
Alla.
ALLIGUEMENTS, Aftekeningen, Afïlekingen by
ALLENTACKEN, gebied in Lyfland in de Provin- een fchans of veiling-bouw.
tie Efthen , tuffchen de Zee Peipus en den Fin- ALLOCAN, zie Aman.
lantfchen meerboezem.
ALLODIALE GOEDEREN , zyn erflyke en eigenALLER, vloed in Neder-Saxcn , dewelke in 't doms goederen, die tot geen leen behoren, en die
Hertogdom Maagdeburg ontfpringt , door 't Lu- de Bezitter naar zyn welgevallen verkopen, en na
nenburgfche en voorby de Stadt Zei loopt , en zyn dood aan wien hy wil overlaten en vermaken
zich beneden Verden in de Wezer Hort, na dat hy kan.
zich met de Ocker en de Lein verenigt heeft.
ALLOEVE, PAIS DE L'ALLOEVE , klein landfchap
ALLEUBURG , kleine Stadt in 't Brandenburgs in Vlaanderen aan de rivier de Lis, niet ver van
Pruiflen, in Bartenland, 7 Mylen van Koningsberg, de grenzen van Artois, hqort tot de Kaftelany van
daar de Alle , Schwiene , en Almona te zamen Ryffel.
komen.
ALLOUTNEUR , kleine Stadt op het eyland CeyALLERCHRISTELYKSTE KONING , ALLERCHRIS- Ion in Africa, aan den vloed Trinquemale , of
TELYK-STE MAJESTEIT, hier door verftaat men al- Vintana, in 't Koningryk. Candy..
tyd den Koning van Vrankryk : dezen bynaam
ALM , zie Alme.
kreeg Koning Lodewylü.by zynsa do-op ,'nadeAJJWACA^ANA , de hooftftadt van 't Gelukkig 4 .
ra*

ALM.

ALM.
nbieni en de refidentie plaats jvan den Prins van
dit land, welke groot, ryk en fterk is, nademaal
%y op een hogen berg legt, daar men maar door
twe enge pallen op komen kan. De Prins word
Sechemir, dat is de Heilige Heer genaamt, en by
de Aanvaarding zyner regering door den Calif van
Bagdad beveiligt.
ALMACAREN, kleine gefortificeerde Stadt in 't
Spaanfche Koningryk Murcia, aan den Mond van
de rivier Guadalentin , daar zy in de Golf van Cartagena valt, zeven Mylen van de laatltgenoemde
Stad, daar veel Aluin gevonden word.
ALMADA, Kafteel op een Rots ,en een vlek van
den zelven naam in het Portugeefche Eftremaduia,
tegen over Liilebon aan een kleine Golf, die de
Vloed Couna maakt.
ALMADEN, Dorp in 't Spaanfche Koningryk Andalufien, tulTchen Seviljen en de Grenzen van Estremadura,is wegen de Quikzilvermynen beroemt,
die den Koning van Spanje jaarlyks overdeó Tonnen Gouds opbrengen.
ALMADIE , een klein Afrikaans fchip, uit batten
van bomen gemaakt.
ALMAGRO, kleine Stadt in het gebied Mancha
in Nieuw-Kaflilien in Spanje , ^en de refidentie
plaats der Grootmeefterin van de Dames van de
.Ridderorde van Calatrava: zy legt twe mylen van
Ciudad-Rcal, en is wegen de gezondheids bronnen
beroemt.
, ALMAGUEK, kleine Stadt in Zuid-Amerika, in
de Proviiftie Pöpayan", aan een klein gebergte, daar
de vloed Cauca zyn oorfprong heeft.
ALMAHELLEN, worden in Marocco de*troepen
of kleine legers der Arabieren genaamt , die de
Caravanen van de Marocaners begeleiden.
ALMANCORA , kleine vloed in 't Spaanfche Koningryk Grenade , die zich in de Middelantfche
Zee bntlali.
ALMANDRALEJO, kleine Stadt in het Spaanfche
Eftremadura, tulTchen Merida en Medeilin.
,. ALMANSPACH,kleine en oude Stadt aan de Conftanzer Zee.
^LMANZA, klein Steedje in Nieuw-Kaftilien in
Spanje, aan de grenzen des Koningryks Valencia,
daar de FranfTchen den 25. April 1707. onder den
Hertog van Berwyk op de hoge geallieerden een
grote zege behaelden y waarom Filippus V. dez€
Stadt veel vryheid gegeven, en haar een markt
Yan 14. dagen vergunt heeft.
ALMARAZ , kleine Stadt aan den Taag , in 't
Spaanfche Eftremadura , tufichen de Steden Placentia en Truxillo.
ALMARAZA, een fterk kafteel op de Afrikaanfche
kuiten in Barbaryen, niet ver van Oran, de kroon
Spanje toebehorende.
,
AL MAS, kleine Stadt van 't Graaffchap Tolna,
in Neder Ongaryen, aan den Donau , tegen over de
Stadt Colocza. Daar is een bad, en een fchoon
munnikcn kloofter.
ALMAZAN, kleine Stadt aan den vloed Duero in
Oud-Caftilien in Spanje , heeft een grote ftreek
lands onder zich.
ALME ? kleine rivier in Weftfalen in 't Stift JPa-
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derborn, die zich by Nienhus in de Lippe ontlaft
ALMEDINA, zie Elmadina.

ALMEIDA, kleine gefortificeerde Stadt in de Provintie Tra-los-Montes, in Portugaal aan de Spaanfche Grenzen.
ALMELOO, beroemt, maar open Vlek in 't Landfchap Twent in OveryfTel, benevens den titel van
een Barony, behoort tegenwoordig den Graaf van
Rechteren toe.
ALMENARA, kleine plaats in Katalonien,tuiTchen
Lerida en Balaguer, daar Koning Karel III. op den
27. Juli 1710. de Ruitery van den Hertog van Anjou gelukkig uit het veld floeg, en onder het gelchut van Lerida joeg.
ALMENARA, kleine Stadt in Valencia in Spanje,
met den titel van een Graaffchap, niet ver van de
Middelandfche Zee.
ALMENDRA, Stadt op een berg in 't Spaanfche
Koningryk Andalufien, aan de Portugeefche grenzen.
ALMENDRALEJO , zie Almandralejo.

ALMERIA, een bilichoppelyke Stadt aan de kuften van het Koningryk Grenade, onder den Aartsbifïchop van Grenade ftaande. Zy heeft een goe~
.de haven, die door een kafteel verdedigt word»
legt in een vruchtbare landsdouw rontom in 't gebergte , en heeft vele fchone fonteinen maar is niet
fterk bewoont.
ALMERIA, Stadt in Noord-America, in Mexico
of Nieuw-Spanjen benevens- een goede haven aan
de golf van Mexico en in de Provintie Tlafcala.
De Amerikanen noemen ze Naothlan, na de naburige
rivier.
'ALMERIN, vermakelyk vlek aan den Taag in
het Portugeefche Eflremadiua, daar zich de Koning
dikwils ophoud.
ALMERSBACH , vlek en amt in het Graaffchap
Sayn, den Graaf van Mandericheyd toekomende.
ALMEXIAI. , kleine Stadt in Portugaal, die Anno*
1663. door een groten neerlaag der Spanjaarden r
die de Maarfchalk van Schomberg onder hen aanrechtte , beroemt is geworden.
ALMISSA, kleine Stadt en veiling in Dalmatiert
aan desZee, hoort den Venetianen t o e , en legt aan
de rivier Gettina, tegen over het eiland Braifa.
ALMISTA ,- MAR VISA , een. berg en kaap op het

eiland Chio in den Archipel, wegen de Malvazy,.
die daar waft, zeer beroemt.
ALMODAVAR, vlek en kalleel in Nieuw-Kaflilien*
in Spanje, in de Provintie La Mancha, aan het
gebergte Mo-rena , daar zilver mynen- gevonden
worden.
ALMOMACID, kleine Stadt in. Spanje in Nieuw-*
Kaftilien, 4 M. van Toledo.
ALMONDBURG , kleine Stadt in 't Hertogdom
Yorck in Engeland r 3 M. van Halifax. Niet ver
daar van daan heeft de oude beroemde Stadt Cambodunum of Camulodunum geftaan.
ALMON.T , Stadt en flot in Perzien in de Provin-\
tie Gilan, aan de Kaipifche Zee.
ALMONTE , kleine vloed in 'r Spaanfche Eilremadura, die voor by Tru#ülo loopt, en in de'Taro-
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ALMORAVIDEN, of Lautuniem:•, onde Afrikaanfche Volkeren om den Berg Atlas wonende. Hun
hoortplaatshret Maroccum.
ALMOUCHIGNOÏS, wild volk in Nieuw-Vrankryk
in Noord-America, omtrent de rivier Chovacovet
ten zuiden van de Stadt Quebec wonende. De
FraniTchen hebben enige volkplantingen in die
landen.
AL MS , zie Alme.
ALMSTAD, Stadt in deZweedfche Provmtie Smaland , op de grenzen van het landichap Bleckmgen,
6 M. van Chriitiaanftad.
ALMUDEVAR , vlek in 't Koningryk Arragon in
Spanje, drie M. ten noorden van Huefca.
ALMUNECAR, kleine Stadt in Spanje, in Jt Koningryk Grenade, benevens een haven en een Citadel.
ALMUNHA, fchoon en groot vlek in 't Spaanfch
Koningryk Arragon tuiTchen Saragofla en Calatajud,
in een aangename landitreek, daar de rivieren Xalon en Grio zich verenigen.
ALNE , vloed in de Engelfche Provintie Northumberland, die zich in de Dwitfche of Noort-Zee
itort.
ALNEY, hedendaags The Eïght, klein eiland in
Engeland, 't welk de vloed Saverne by Glocefter
maakt.
ALNEWICK , ALANWICK , of Anwkk

, kleine

Stadt aan de rivier Alne iri Northumberland.
ALOGIANEN, dit was een lekte die Chrillus niet
voor 't eeuwige woord des Vaders erkende en het
Evangeli en de openbaring van Johannes verwierp.
ALOMATON , velling in de Turkfche Provintie
Romanien , aan de Zee-engte van Konilantinoplen,
by den mond van de Zwarte Zee in Europa, 't
Is waarfchynlyk die plaats, welke in de landkaarten Cailel nuovo d'Europa genaamt word , en
tegen over het kafteel Cailel nuovo d'Afia
legt.
ALONDROAL , kleine Stadt in de Portugeefche
Provintie Alentejo heeft een Hot , en legt acht
inylen van Elvas.
ALORA, Zweedfche Heerlykheid in de Provintie Hellingen, die anders bundhede placht genaamt
te worden: de vloed Liufna bevochtigt dezelve.
ALOST , AELST , Hooftftad en Graaffchap in het

Oollenryks Vlaandeten, aan den vloed Dendre,
langs welken de Schepen in de Stadt komen. Zy
legt 4 M. van BruiTel,en is in het jaar 1667. door
de FraniTchen van haar veilingwerken berooft geworden , die de Spanjaarden evenwel naderhand
op nieuws herboud hebben. De omleggende itreek
word het GraaffchapAloil, of het land van Aelft genoemt , en dit is eigentlyk het Keyzerlyk Vlaanderen y dat voorheen een Ryksleen ge weeft is, en
zyn eige Graven gehad heeft. Het grenil ten
noorden en ten wellen aan de Schelde , ten ooften aan Brabant, en ten zuiden aan Henegouwen.
Deszelfs gebied gaat tot aan de Stads muren
van. Gent, en ,heeft voor dezen een noch veel
groter ftreek lands onder zich begrepen. Nu heeft

ALO.
het 172. vlekken én dorpen onder zich.
ALOTA, vlek op de weitelyke kuil van het tf*
land Corfica by de golf van Ajazzo.
A L O U S I E , zie St. LUCIA Eiland.

ALPEN, een rey hoge bergen, welke Vrankryk
en Duitfland van Italien fcheyden. Zy ftrekken
zich over liet Graaffchap Nizza, en Opper-Provence , byna over gants Dauphiné, over Savoyen,
Valois, Zwitzerland, Graubunterland, Tyrol, de
Bifdommen Trente en Brixxen, het Aartsbifdom
Saltzburg, gelyk ook over Karinthien , Crain , een
deel van het Hertogdom Milaan, het Venetiaanfche gebied, enz. uit. Zy beginnen aan 't Genueefche Meer niet ver van Nizza, en gaan tot
aan de Adriatifche Zee by den vloed Arfe omtrent 158 M. in eene rey voort, zyn ten delen
meeft met meeuw bedekt, en hebben naar de gelegenheid der geweften , daar ze door heen of
voor by loopen , verfcheyde namen. De Zee Alpen
worden die gene genaamt, die 't naaft aan de Zee
leggen , en zich van Monaco tot aan den berg
Vifo by den oorfprong des Po-vloeds uitilrekken;
onder deze zyn de bergen Camelion en Tende,
beyde in het Graaffchap Nizza, het vermaarfte. de
Cottifche Alpen gas*i van den berg Vifo tot den
berg Cenis . onder deze zyn beneven den berg
Vifo ook de bergen Genevre en Ie col de la Grace
zeer beroemt. De Griekfche Alpen ftrekken zich
verder tot aan den groten Bernhards-berg tuiTchen
Savoyen en Piemont uit, en is de berg Cenis daar
onder de merkwaardiglle. De Pennynfche Alpen
gaan door het Walliferland, tot aan den oorfprong
des Rhyns en der Rhone aan St. Gotthards berg, en
hier onder is de berg Sempron opmerkenswaardig,
dewyl hy een doortocht uit het Walliferland in het
Milaneeiche is. De hoge Alpen gaan van daar aan
tot Lago Maggiore, fcheyde Miiaan van Zwitzerland af, en hier onder is de St. Gothards berg de
voornaamfte. Naaft dezen zyn de Crifpalt berg en
de Vogels berg ook aanmerkenswaardig uit welke
beyde de Rhyn ontfpringt; hier na de berg de la
Fourche die den oorfprong aan de Rhone geeft,
en eindelyk de Grimfel, uit welken de rivieren de
Aar en de Rus vlieten. De Lepontifche Alpen
vangen van de Pennynfche aan, en ftrekken zich
ten zuiden van de hoge Alpen turTchen de beyde
wellen van den Rhyn en de Lago Maggiore in het
Milaneefche, en in Zwitzerland tegen den Bernhards berg uit. De Rhetifche Alpen zyn turTchen
Graubunterland en Milaan, en begrypen den Bernards berg en den Braulio onder zich,uit de welke
de rivieren Inn, Adige, Oglio en Addua ontfpringen.
De Trentiche Alpen op de Tyrolfche en Venetiaanfche grenzen zyn zeer hoog, en begrypen den
groten Brenner onder zich. De N.oorfche Alpen
zyn tuiTchen het Saltzburgfche en >et Venetiaanfche gebied. De Carnifche Alpen zyn tuffchea
Karinthien en Friaul, ten oojlen van de Norifche,
uit de welke de vloed Sau ontfpringt. De Julifche
of Venetiaanfche Alpen ftrekken zich wyd tuiTchen
Karinthien, Crain, Friaul, en Iftrien tot aan den
Zee-boezem Carnero uit. De. voofnaamfte daar
onder zyn Monti délfo Vena ten nuden van de
Czirniczer
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Czirniczer Zee, en Monti de.Charfo, tegen het Graaffchap Goeits gelegen.
ALPEN , heerlykheid benevens een Steedje en
kafteel in het Keulfche, den Graaf van Bentheün
toekomende.
ALPERSBACH , Benediktyner Abdy in Zwaben
aan hei Zwartewald , dicht by Homberg , den
Hertog van Wurtemberg toekomende.
ALPHANO , vlek in Portugaal , in de Provintie
Alentejo, op den weg van Liffebon naar Elvas.
ALPEN , groot dorp in Holland, aan den Rhyn
tuffchen Leyden en Woerden.
ALPHEUS, grote rivier in Morea , dewelke op
den berg Partenio ontfpringt, en zich in de golf
van Arcadia ontlall. Zy word van de inwooners
Orfea, en van de Italianen Carbo genaamt.
ALPH-ZEE, kleine boezem der Lucerner Zee in
Zwitzerland daar de rivier Aa daar invalt.
ALPNACH , vlek aan de Lucerner Zee in 't Canton Unterwalden.
AIPON VECCHIO , rivier in 't Veroneefche en
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cafter in Engeland, welke zich by Altmouth in de
Ierfche Zee ftort.
A L T , O L T , een tamelyk grote rivier in Zevenbergen , welke op het Carpatilche gebergte uit den
berg Tarku ontfpringt, en na dat zy zich met verfcheyde kleine rivieren, als de Hargith, Feckete »
Farkas, Wargifch en Sommerbach verenigt heeft,
loopt zy voorby het flot Fogaras en de Bergengte
Rothenthurm , en na gants Sevenburgen en Wallachyen door ftroomt te hebben, valt zy eindelyk
over Nicopolis in den Donau. Deze rivier is in
den Paffarowitfchen Vrede 1718. tot een grenffcheyding tuffchen het Keyzerlyk en Turks Wallachyen
geftelt.
A L T A , ALTEN, een rede op Capo de Nord,
in de Provintie Finmarken in Noorwegen.
ALTA, een vlek in de Zweedfche Provintie Hellingen aan den vloed VVoxna, welke zich 2. M.
daar van daan in den vloed Liufna ontlaad.
ALTAFIORD, zie Alta.
ALTAI , zie Altay,

Venetiaanfche gebied, die zich met de Adige verenigt.
ALTAICH, dezen naam voeren 1 beroemde BeALPRETTE, kleine Stadt in Rhyndal, z M. van nediktyner kloofters in Beyeren, naamlyk Opper,
Appenzel.
en Neder Altaich. Het'eerix genoemde legt in het
ftift Regensburg in het gerecht van Mittenfels, tusALPS , zie Aups.
ALPUJARES , fpaans gebergte in 't Koningryk fchen Straubingen en Deckendorf, maar het laatfte
Grenade, tuflchen Grenade , Almeria . de Mid- in het ftift Paffau, in het Straubingfche Gerecht
delantfche Zee, en het gebergte Sierra Nevada ge- Hengersperg, niet ver van den Donau.
naamt. Zy ftrekken zich van 't zuiden tegen 't
ALTAMERITA, konmglyke itad in Bohemen, 'm
noorden op 12 en van ooften ten weften op 20 de Chrudimer kreits.
Mylen uit en zyn hedendaags flecht bewoont.
ALTAMURA, ALTAVILLA , kleine Stad in het
ALRE , vloed in het Graaffchap Hantshire in En- Napelfche Landfchap Bari , voert den titel van
geland , welke by Southampton in de Zee loopt.
Prinfdom, en komt den Hertog van Parma toe.
ALRESFORD , kleine Stadt in de Provintie van
ALTAMURA, vlek of kleine Stadt in Morea, in
Hant in Engeland, aan den vloed Alre.
de Provintie Zaconia.
ALRICK , ELRICK , vloed in het Schotfche LandALT-ANHALT, zoek Anhalt.
fchap Twedale die zich beneden Selkrik in de riALTAR , vlek in Italien , in het Hertogdom Mont»
vier de Twede ftort.
ferrat aan de Grenzen van Genua, en het MarkALS , zie Aljiz.
graaffchap Finale.
ALSBURG , fraai vlek in het Stift Hildesheim, aan
ALTAVILLA, kleine woefte Stad aan den Vloed
den vloed Feule , 2 M. van Hildesheim tegen 't Selo, in Principato citra, in het Napelfche gebied.
noord-ooften.
ALTAY, ALTHAY, ALCHAY, ANTAY, BELGIAN,
ALSONE, Stadt in de Provintie Languedoc, aan is een lang Gebergte in het grote Tartaryen in Azien, dat zich van den vloed Jaune en de Chiden vloed Frequel in Vrankryk.
ALSTADT,ALTSTADT, kleine Stadt ,flot en amt in neefche Grenzen ten Weften tot aan deZeeKithay
Thuringen , tuffchen Sangerhaufen en Querfurt, in 't Koningryk Altin uititrekt.
aan een water Rana genaamt, komende den HerALT-BERGSTAD , zie Bu'.ach.
tog van Saxen-Eifenach toe. Voor dezen was het
ALT-BREYSACH, zie Bnfach.
de hooftftad van Palts-Saxen, en voor enigen tyd
ALT-BRANDENBURG, zie Brandenburg,
heeft de Vorftelyke Vrouw Weduwe van Eifenach
ALT-BUNZEL, zie hunzel.
zedert het jaar 1698. haar verblyf daar gehouden
ALTEA, kleine Stadt in 't Koningryk Vaknaam
maar zy is in het jaar 1717. geftorven. In .dit Spanje, tuffchen Deniaen Alicante, daar veel wyn,
amt word veel pot-afch gemaakt, en naar de nabu- vlas, zyde en Honing valt, daar zyn ook glashutrige landen vervoert.
ten die veel geld opbrengen.
ALSTER, kleine rivier in Holftein. zy ontfpringt . ALTEA, GALEGA, Groot vlek in de Portugeein Stormarn by het dorp Giefelbeck, neemt ver- fche Provintie Eftremadura, aan den vloed de Taag,
fcheyde beken in, breid zich by Hamburg tot een vyf M. van Liffebon, daar meelt enkele Viffchers
Meir uit, en ftort zich daar in de Elf.
wonen.
ALSUNGEN, kleine Zee in Weft-Gothland, waar
ALTELIA, kleine Stadt aan den vloed Sanuto,in
aan de Stadt Bogefund legt,
Calabria citra in 't ryk van Napels.
ALSWANGEN, kleine Stadt in Koerland aan de
ALTEMARCKT , Steedje in Neder Stiermarken,
Ooft-Zee.
aan den vloed Feiftritz, aan de Ongerfche GrenA L T , ALTEN , vloed in het Hertogdom Lan~ zen.
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kleine Stadt op een Heuvel in h e - Doornburg, Altftadt, Burgel, Crainberg, Heusdorf
en Rofla waren. In 't jaar 1455 wierden de beyde
renbergen in het Graaffchap WeifTenburg.
Keurfaxifche Prinflen Erneft en Albert door Cunts
A L T E N , zie Aha , en Alt,
van KaufFungen hier van daar vervoert, en 1568
ALTENA, zie Altona.
A I T E N A , Stadt in het Graaffchap Marck, aan wierd 'er de bekende Altenburgfche Zamenkornft.
den vloed Lohn in Weftfalen, den Koning van over de Theologifche ftrydigheden gehouden. De
Pruiflen toekomende. Hier word veel Yzerdraat tegenwoordig regerende Hertog van Saxen Gotha
heeft hier in 1705 een Adelyke Jufferen Abdy gegemaakt.
ALTENA, klein Landfchap in Zuidholland tus- fticht,hetMagdaleneftift genaamt,naar zyne Moefchen de Maas en de Biesbos tot aan Heufden. der Magdakna bibella , en het nieuwe begonne
flot, dat zy tot haar Weduwlyk verblyf geichikt
Het flot Altena is gants vervallen.
ALTENAU, Hannoverfche Bergftad, midden op had, tot een ftiftshuis gewyd. De Prooft en Prooden Harts in 't Vorftendom Grubenhagen, 2. M. llin daar van gelyk ook de freuleins dragen een rood
van Goflar gelegen. Een uur daar van daan is de lint, met een verguit ordens teken , w^aar in de
moeraffige Buchberg, daar de Ocker ontfpringt, naam Jezus door malkander gevlochten is. Voldie ook voorby de Stadt loopt; hier zyn veel zil- gens de ftifts ftatuten moeten hier altyd 11 volwasfe Freuleins , en 20 of 24 diergelyke Adelyke
ver ,, lood en koper bergwerken.
ALTEMBERG , zeer oude heerlykheid en flot in dochters van 8 of 9 jaren onderhouden en opgeThuringen, niet ver van Jena, den Keyzerlyken voed worden.
ALTENBURG , O WAR , Stad en Kaiteel in NederRykshofraad Nicolaas Chriitoffel van Hunefeld'toeHongaryen,3 M. van Presburg,tulïchen het eiland
komende.
ALTENBERG ,> een flot in Frankeland, horende Klein-Schutt en de Neufiedier Zee aan den vloed
Leitha, daar dezelve in een arm van den Donau
de Stadt Neurenberg toe.
ALTENBERG , kleine bergftadt en ampt in Meis- valt. Zy is met een brede water gracht en moerasfen, 4 Mylen van Dresden tegen de Boheemfche omringt.
ALTENBURG , tot onderfcheyd van-het voorgaanGrenzen, daar goede tin-berg werken zyn, keur
de Duitfch' Altenburg genaamt, is een Marktvlek
Saxen toekomende.
in Ooftenryk^ 2 M. van het Ongarifch Altenburg 9
ALTENBRUCHHAUSEN, zie Bruehhauzen.
ALTENBURG, oude verwoefte burgt in Zwitser- den Heer van Ludwigsdorf toekomende.
ALTENBURG , Jutfren klooiter in Wetterau by
land in Argow, waar op de- Graven van Habspurg, van dewrelke het Aartshertoglyke huis Oos- Wetflaar gelegen.
ALTENBURG , Stadt in Zevenbergen, op^een hotenryk afftamt, zo men wil gerefideert hebbenden
dtn Titel daar van gevoert, eer het ilot Habsburg gen berg 2 M. van Weiflenburg.
ALTENBURG , Stadt aan den Donau in Beyerem
geboud v/as.
ALTENBURG (Graven van) Deze familie heeft - ALTENBURG , aan den Lumb, zie AUendcrf.
ALTENBURG , een gebied en ilot onder Botzen
haar oorfprong uit des laatften Graven van Oldenburgs natuurlyken zoon Antoon, die in het jaar in Tyrol, by den vloed Inn.
ALTENBURG , Stadt in 't Hertogdom Kleef, heeft
ï'654. van den Keyzer tot den Ryks Graven ftand
verheven, met een byzonder Wapen befchonken, een Abt.
ALTENBURG , Stadt in Weftfalen tuflchen Paderen Graaf van Altenburg genoemt wierd. Hy erfde by zyn Heer Vaders teftament de heerlykheid born en het Graaffchap Lippe, dQn Graaf vander
Kniphuizen, gelyk ook het amt en kaiteel Varel,, Lippe toekomende.
ALTENBURH, flot op een hoge rots in Heften >.
waar op hy zyn verblyf nam. Deszelfs enige Zoon,
ook Antoni genaamt, gong in het jaar 1711. een daar de Schwalm in de Eder valt, den Vry heer
twede huwelyk aan met Wilhelmina Maria, een van Boyneburg toebehorende.
Dochter van den Landgraaf Frederik van Heften
ALTENBURG ,. flot in 't Stift Bamberg, waar op
Homburg, en wierd in 't voornoemde jaar opper- voor dezen eige Graven gewoont hebben,
landjager-meefter van den Koning van DenemarALTENEURG , STARY , Marktvlek in de Buntken.
flauer kreits in Bohemen, benevens een-oud maar
ALTENBURG , een Saxen-Gothifche Stadt in Oos- gants vervallen flot.
ALTENEURG, een Benediktyner klooft er in Ooftcnterland aan de Pleifle, benevens een Vorftelyk ilot,
Kancelery , Conliltori en Ambacht , 5 M. van ryk by Horn , tuiTchen den vloed Thega, en de
Leypzich gelegen. Voor dezen was het een Vrye Boheemfche en Moravifche grenzen.
ALTENBURG ,fchoon flot in 't Hertogdom Craiiij
rykftad, Pleiffenburg genaamt, en was de hooftftad van 't Plehlner-Land. Het omleggende Vor- waar op voor dezen een graaflyk geilacht van den
ftendom Altenburg, waar van zy de hooftftad is, zelven naam gewoont heeft, tegenwoordig komt
heeft voorheen zyn eige Vorften gehad, die 1573 het den Heer van Seethal toe.
ALTENBUR^ELL, veiling in de Povintie Shropuit het huis van Saxen Weimar fproten, en 1672,
weder uitftierven. Daar op vervielen alle de Al- shire in Engeland.
tenburgfche Landen aan Hertog Erneftus Pius van
ALTENDORF , zie Olterendorf»
Saxen-Gotha, die evenwel uit vryen wille het vierALTEN-GEYSÏNG , zie Geyfwg.
de deel daar van aan het huis van Weimar afftond,
ALTESHASELN, dorp en klein ambacht van vier
'xmr onder z$s yoomamQ ambachten , naamlyk jjorpen in het Graaffchap Hanau ^ uur van Geinhau-
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vordering op het Koningryk Cyprus gegeven.
ALTEZZAN, een fchoon jagthuis van den Her*
tog van Savoyen, niet ver van Turin.
ALTHAMA, een Stadt in 't Spaanfche Koningryfc
Grenade: aan de grenzen van Andalufien, 7 M.
van de hooltltad Grenade, is wegen haar warme
baden zeer beroemt.
ALTHAN, een o ver-oud Adelyk gcflacht in OCK
ftenryk, waar heen het zich ten tyden van Keyzer
Ferdinand I. uit Zwaben begeven heeft. Het verdeelt zich in de Euftachifche en Chriitoforifche linie , van welke laafte Michael Johannes, Ridder van het gulde vlies ~en Keyzerlyke eerfte
Kamerheer Anno 1714 het amt van ErffchenALTEN-KLOSTER , een oud V-ouwe-klooiter ker des H. Ryks en den titel van altoos vryc
dicht by Buxtehude in 't Stift Breinen , maar na het uitiïerven van de Graven van Limpurg bewiens inkomiten tegenwoordig in het Stift ingelyft quam. Naderhand heeft zyn Keyzerlyke Majefteit
hem niet alleen tot Opper-ftalmeefter en geheimea
zyn.
raad aangeftelt, maar ook in 1717. na' t uiirerven,
ALTEN-LANDSBERG, zie Neu-Schwerin.
ALTENMARCKT , Marktvlek in Nederftiermarken van het Eggenbergsche Geflacht het Vorfïelyke
aan de Feiftritz, den Graaf van Tattenbach toeko- Graafschap Gradisca gefchonkén : maar hy is in
1722 geftorven. Anno 1720. is de Biffchop van Wait^
mende.
• AL TEN-MUNSTER, klein Marktvlek benevens een zen, een Graaf van Althan, met den Cardinaals
fchoon kloofter in Opperbeyeren , in 't Bifdom hoed befchonken, en enigen tyd Onderkoning va»
Napels geweeit.
Freyiingen, legt midden in de boffchen.
ALTHAUSS , in 't Poo-Ifch Starigorod, een ilot in 't
ALTEN-ROTENBURG , berg-kafleel in het Graaffchap Hohenberg in 't Zwarte-Wald, niet ver van den Pools-Pruiflen aan deWeixel,onderhet BiidomCulm,
ALTHAY, zie Altay.
Necker.
ALTHEIM, ALTHAIN, vlek in Beyeren tuffcher*
ALTENRYFF , Ciftercienfer Abdy in 't Canton
Freyburg, aan den vloed Sane 9. M. van Frey- Braunau en Riedt.
ALTICKEN, ilot, vlek en ambacht in 't Kanton
burg gelegen.
. ALTENSTAIG, kleine Stadt op een rotsachtigen Zurich in Zwitzerland.
A L T I N , Aziatifch Koningryk, in Groot Tartaberg in 't Zwarte-Wald, aan den vloed Nagolt,
ryen, tuffchen de rivieren Oby en Ittis, door de
%y hoort den Hertog van Wurtemberg toe.
De hooftltad
ALTENSTEIN, Hot en ambacht in Frankenland,waar Kalmucker Tartaren bewoont.
van zich de Vryheeren van Stein tot Altenïtein voert den zelven naam en het Meer Altin, waar
door de vloed Oby loopt, word ook Lac Kithai
noemen.
ALTENWIEL> , een klein gebied, waar in een genaamt.
A L I T N , kleine Moskovitifche Munt, welke drie
plaats van den zelven naam in 't Hertogdom Gucopeken waard is en waar van 'er tien een griefen.,
lïk.
honderd een roebel uitmaken.
ALTEN-ZELL , zie Zeil in Meijfen.
ALTINO, Stadt in het Venetiaans gebied inMarALTER EGO, hiet in Spanjen een volmacht die
van den Koning verleent word, uit kracht van de ca Trevifana, tuffchen Padua en Concordia, Zy
welke de gevolmachtigde zonder verder apél alle is hedendaags gants geiuineert , en men ziet 'er
zaken beiliffen kan. Diergelyke verkreeg Anno maar de puinhopen van aan den vloed Piavafella,
1708. de Napelfche Onder-Koning Kardinaal Gri- maar haar Bifdom is naar Torcello verlegt.
inani van Koning Karel l i l . van Spanje.
ALTxiRCH,een Steedje en ilot benevens een geALTER DU CHAON, kleine Stadt in de Portu- bied van omtrent dertig dorpen in Sundgau, dat
geefche Prpvintie Alentejo, aan den vloed Avis, eertyds tot het Graaffchap Piirt behoort heeft ,maar
3 M. van Poxtalegre.
nu van den Koning van Vrankryk aan den Hertog
ALTERNEREN, beurten houden, is een woord van Mazaryn gefchonkén is, die een Amtman daar
dat op de ryksvergadering zeer in gebruik is wan- over aanftelt.
neer enige voomaame ryksleden in 't ftemmen en
AL TL AND , een zeker itreek lands in Zevenber't zitten alterneeren. By voorbeeld de Zwabifche en gen , dat door den vloed Alt van Burtzelland word
Rhynfche Prelaten.
afgefcheyden, en daar in legt de hooftftad van het
te. AL TER TON, kleine Stadt in de Provintie Corn- gantfe land Hermanffad , benevens enige andere
Marktvlekken, als Groot-Schenk , Agnetelnenz.
wal in Engeland.
ALTMANSTEIN, Marktvlek en ilot in Beyeren,
ALTESSE, hoogheid, is een Vorftlyke titel. Altcjje royale of Koninglyke hoogheid is een titel die in 't Rentamt Munchen , aan een water dat Schanv»
niet alleen aan Koninglyke kinderen, broeders en bach hiet, drie M. van Ingolftad.
fcufteren gegeven werd , maar ock fpeciaal den
ALTMUHL , kleine Stadt in de oPPer~palts , f
groot Hertog van Fleren een toegewyd is, en voor- M. van Neurenberg
heen ook den Hertog van tavoyen, wegen zyn
ALTMUHL , rivier in Frankenland , die in h.-Mufen ï daar voor dezen een Opper-richter of
Arntman woonde, maar tegenwoordig word het
nran den Hanaufchen Arntman te Bieber mee bebeftiert.
ALTENHOFEN, kleine Stadt in Opper-Ooitenryk
aan den Donau, 4 M - v a n E m s ALTENHOFEN, Hot en vlek in 't Hertogdom Karinthien, horende onder 't Aarts Stift Saltsburg.
ALTENHOHENAU , Dominikaner Vrouwen-kloofter
in Opperbeyeren, in 't Aarts Stift Saltsburg, tuffchen Rofenheim en Wafferburg.
ALTENKIRCHEN, Stadt , kaiteel en ambacht in
het Graaffchap Kayn aan den Rhyn , door huwelyk aan het huis Saxen-Eifenach gekomen.

ALT.

ALT. ALV.

Anfpachfche gebied ontfpringt, en zich by Kehlheim in de Donau ftort. De landitreek hier rontom voert den zelven naam, en is een van de 6
oorden der Frankfche Ridderfchap of des Adels,
die in de nabiiurfchap van den vloed Altmuhl haar
immediate ryksgoederen heeft.

de zo genaamde Alt-Ranftadtfche conventie (waar
m de Keyzer de vrye oefFening van Godsdienft en
de weggenome en geflote kerken en fcholen van
de gezamentlyke protellantfche broeders in Silezien
naar inhoud van den Weftfaalfchen vrede, weer om
gaf) tuflchen den Koning van Zweden en den Keyzerlyke Minifter
Graaf van Wiatillaw gefloten
wierd.
ALTRINGHAM , kleine Stadt in het Graaffchap
Chefter in Engeland, aan den vloed Ringay en de
grenzen van Lancalter.
A L T - R I P , dorp in 't Stift Keulen, een uur van
Manheim den Rhyn op, 't welk wegens den overvaart van den Rhyn bekent is.

AO

ALTMUHL MUNSTER, CommanderyderMalthee-

fche Ridders in Beyeren, aan den vloed Altmuhl,
in het Munchifche ambacht Riedenburg gelegen.
ALTOBosco,een binneMeer in^ Natoliën of klein
Aziën, by den mond van de Chiais daar die in
den Archipel valt, niet ver van het vlek Altobofco.
. A L T-OET TINGEN , zie Oetmger/.

ALTOMONTE, kleine Stadt in 't Koningryk Napels , in Calabria citeriori, by den vloed Grondo,
op een heuvel aan 't Apennynfche Gebergte.
ALTON/Stadt in de Provintie Hantshire in Engeland.
AL TON A , of Altena, een open vlek zonder muren
in het Landfchap Stormarn aan de Elf, een vierendeel uurs van Hamburg, den Koning van Denemarken toekomende, daar allerhande gezintheden gedult worden. In 't jaar 1711. wierden daar
150 huizen door de vlam verteert, en Anno 1713.
had deze plaats het ongeluk, dat zy van de Zweedfche troepen tuflchen den 8 en 9 Januari op bevel
des Generaals, den Graaf van Steinbock, in brand
geftoken en in de afche gelegt wierd, zo dat van
omtrent 3000 huizen maar 100 zyn liaan gebleven,
doch naderhand is ze veel regulierder als voor heen
weer opgcboud, en met veel hantveilen en Privilegiën van den Koning van Denemarken en den
Czaar van Moskovien om den koophandel befchonken.
ALTORFF, kleine Stadt in het Neurenbergfche
gebied, drie kleine M. van Neurenberg, benevens
een UniverfTteit die 1575. geiticht is, maar in 't
jaar 162.2,. eerft het recht van Doktoren in de
Rechten en in. de Medecynen te maken van Keyfcer Ferdinand II. en in de Godgeleertheid in 't
jaar 1696. van Leopoldus bekomen heeft. Anno
1723. heeft deze Univeriiteit haar eerlte Academifche Jubeljaar ge viert.
ALTORFF , wel geboud hooft-vlek van 't Kanton
U r i , aan den vloed Rufs, rontom met bergen en
fchone Tuinen omringt, daar dit Canton zyn land- .
gerecht en byzondere zamenkomflen gewoon is te
houden.
ALTORFF , vlek en kloofter in 't Bifdom Straatsburg, behorende onder het Dachiteinfche Ambacht.
ALTORFF , vlek en voorheen beroemt Graaffchap in Algow in Zwaben, een uur van Ravensfeurg, het huis van ooitenryk toekomende, daar
ket Swabifche landgerecht gehouden word.
ALT ORTENEURG , graatiyk flot m Beyeren by
Wilshofen, den Graaf van Ortenburg toekomende.
ALT-PILSEN, zie Pilpnsh.

ALT-RANST AD T , een dorp in 't Stifft Merfel)urg,tuiTchen Leipzig en Lutzen, met een ridder flot,
in 't welke in 't jaar 1706. de Koning van Zweden zyn hooft quartier nam , en de vrede met
Polen gefloten wierd. Hier wierd ook in't jaar 1707,

A L T - R U P P I N , zie Ruppin.
ALT-SATZWEDEL, zie Soliwsdel.

ALT-SAX, kleine Stadt in Rhyndal, het Canton
Zurich toekomende, benevens den titel van een
heerlykheid, z of 3 }A. van Appenzell.
A L T S O L , kleine Berg Stadt in het Graaffchap
Biïtricz in Opper-Ooiienryk aan den vloed Gran,
2 M. beneden Neufol, is maar met Pallifaden omringt , en heeft een oud maar taamlyk fterk flot.
In der zelver gebied zyn enige goud-zilver-quikzilver-en koper-berg werken , de welke evenwel
niet hoog meer in achting z y n , daar is ook een
medicinale bron , wiens water aangenaam van
fmaak is. De Inwoners zyn Duitfchen, Wenden,
en Ongaren.
ALTSTADT, zie Alfindt.

ALTSTADT, flechte plaats inMoravien, daar de
vloed March of Morau ontfpringt, aan de grenzen
van het Boheemfche Graaffchap Glatz.
ALTSTAD TEN, kleine Stadt in de Zwitferfche Provintie Rhynthal, 3 M, van Appenzell
A L T S T A R G A R D , zie Stargart,

ALT-TREPTOW 5 zoek Treft ow.
A L T U T A , zoek Alt,

ALTWASSER, dorp in Silefien , in- 't Vorflendom Schweidnitz , welkers bronnen en warme
baden altyd veel nering hebben, 7 M. van Breflau.
ALTZEN , vlek in de Zweedfche Provintie Jempterland.
A L T Z Y , ALTZHEIM, Stadt opper-ambacht , en

flot in de Nederpalts aan den Rhyn, den Keurvorit van de Palts toekomende, het omleggende
land tuflchen Worms en Creutzenach word de
Worms en Altzer-Gow genaamt, en is een vlak
land, dat vruchtbaar in van koorn en wyn is.
ALVA DE TORMES, zie Alha,

ALVARADO, Stadt in Nieuw-Spanje in NoordAmerika, aan een vloed van den zelven naam,
die zich in den Meerboezem van Campefche mtftort. Zy heeft een fraaje haven aan den groten
Mexicaanfchen Zeeboezem , en daar word zeer
grote handel met vifch gedreven
AL VILDEN, zie Alfdd.

ALVENEN , Stadt in Graubundterland, in 't Godshuis gerecht, aan den vloed Albel.
AL VLNSLEBEN , flot, ambacht, en vlek in het Hertogdom Maagdenburg, aan de Marckfche en Brunswykfche grenzen, van wiens oude bezitters, die
voorheueu Graven van Alvenüeben genoemt wierden,

AI..V. ALY. ALZ. AMA.
"den de noch levende a1elyke huizen van Alvenslebe~ afltarnmen. In 'r jaar 17 08. hceft deze plaats
1. jaarrnarkten gekregen.
i'... L VER DISSEN, verdeelt vlek en amthuis in het
Graaffchap Lippe, daar e~~ Graaf vander Lippe
uit de Bu.ckenburgfche farnilie zyn verblyf houd.
Hier ter plaatze is een geeftlyk Ad~ly~-Jutferen
Sticht , waar van altyd een geboorne Gravin vander
Lippe Abdiffe is.
AL VEKNO, bekende berg in 't Florentynfche gehied, niet ver van Florencen.
ALUESTE, Stad in Arragon in Spanje, een M.
van Saragoifa.
At VIDON A, vlek in Calabria Citra, in 't ryk van
Napels ,aan de golf van Riflano en de grenzen van
Bafilicata.
ALUMEKA, zie Lunera.
AL VOR, kleine Stad in 't Portugeefche Koningryk Algarve. Niet ver daar van daan leggen de
i\lgarvifche warme baden.
ALWERBECK, WARBECK, kleine Stad in Lyflandt, in de Dorptifche Kreyts , aan den vloed Ambeck.

At T ~ kleine Stad in de Provintie Georgien in A'Lien, 9 M. van Cory.
AL YNE, Stad in Ierland , in het Graaffchap
Lettin, in het Landfchap Connaught.
ALZATO, ALZIA, vlek in 't Hertogdom Milaan,
in 't gebied van Como.
ALZENAU.. een Keur-Mentfifch vrygerecht tuf{chen Hanan en Gelnhaufen,
ALZIRA, kleine Stad in ·t Koningryk Valencia
in Spanje tuffchen 2. armen van den vloed Xucar. 't Is

een vermaaklyke en fraaje Stad, die flerken handel
ir ! vde dryft , en legt 6 M. van de Stad Valencia.
AM-A: Hooftftad in Cilicien , een kleine Provintie in ,-'aranlanien, in klein Azien , den Turken
toekomende,
Antiochien.
AMACACHES, een zeker Yolk in Zuid-America in
Brazilien, naar den "kantvan de Capitania del Rio Janeiro.
AMACAO , zie Macao.
AMACK, klein eiland in de Doft-Zee, regen
over de Stad Coppenhage, en de zee-engte is
daar 7..0 final, dat men met een gier-brug daar over kan
komen: 't is de Moeftuin van Coppenhagen, en
word meeft van Hollandfche Boeren bewoont.
AMACORE, vloed in 't Zuidelyk America, in de
Provintie Guiana die zich ten ooften van den mond
der Orenoque in Mar del Nort ftort,
AMACUSA , Koningryk benevens een Hooftftadt
van den zelven n~~am op het eiland Ximo in Japan.
AMADABAT, ARMADAEAT, HAMER-EwAT, grote
en volkryke ~tad in 't ryk yan den groten ~ogol,
in de Provintie Guzurate, die een groot gebled onder zich heeft, en claar goeden koophandel gedreven word: 't is Inct een de refidentie-p~aats van
den Gouverneur, dien luen Raja, dar is Prins,
noemt.
AMADAN, een vruchtbaar Koningryk in Perz.ien,
benevens een Stad van den ze1ven naaln, die weI
groot, maar in zo goeden ftaat niet is als zy voor
dezcn placht t6 zyn. De inwoners zyn meeft

AMA.
kooplui,
A MADIE, fraaie Stad in Affyrien en AZien, op
een hagen berg, den Turken toekornende , word
van een Bey geregeert: het land. daar omtrent brengr
veel galnoten en taback voort.
AMAG U AN A, een van de Lucayfche eilanden in
Ncord-Amcrica.
Ii MALPHI, of ",\:talphi, kleine Stad in Principato
Citra aan de golf van Salerno in 't ryk van Napels ,
benevens een Aartsbifdom en den titel van een Hertogdom , den Prins Piccolomini toekomcnde,
AMALPHI, DE KUST VAN AMALPHI, een deel van
de Provintie Principato Citra in 't ryk van Napels ,
dat zich aan de Zee van Capo dellaMinerva tot aan de
Stad Salerno uirflrekt , en een zeer aangename en
vruchtbare landftreek is. De Hooftflad daar van
is Pl.malphi, daar wy 20 even van gewaagt hebben..
AMAN, zee-haven in 't Koningryk Marocco itt
Africa, aan de kuften van de Atlantifche Zee.
AMAN, Stad in Syrien,· aan den vloed Orontes ,
is byna gants geruineert , tuflchen Damaskus en
Antiochien.
AMAN ~ ALlOCAN, SCANDERONA, NEROS. Gebergte in Azien , dat Syrien van Aladuli fcheyd, en
zich van de Middelantiche Zee tot aan den Eufraat
uitflrekt. Tuflchen de fleden Ajazzo en Alexandretta in het gebergte is die beroemde Pas of engte,
die voor dezen Portse Arnanicse, Portse Syrise of
Cilicise genoemt wierd.
AMANCE, Steedje in 't Hertogdom Lotteringen,
aan een kleine rivier van den zelven naam, 1 M.
ten noorden van Nancy.
A MAN~UCI , . Stad en. een grate haven op het
eyland Niphon in Japan In Azien.
AMANTEA, kleine Stad aan de Zee kuft in Calabria Citrain 't ryk van Napels , aan den mond van
de rivier Oliva, heeft een Bitlchop , die onder
Reggio behoort. Z y heeft een iterk kaHeel,en kornt
den Vorft van Befignano toe.
AMANZIRIFDIN, zie Zirifdin.
AMAPAJA, Landfchap in ZUid-America, in NieuwAndalufien, aan de rivier Orenoque.
AMAPALLA, eyland in Mar del Zur in NoordAmerika ,tegen de kuflen van Nieuw-Spanje , waar
op 2 fteden, en in ieder een kerk is, over de welke en die op het eyland Mangera een Pater gcttelr
is. De daar by zynde golf van Arnapalla is een
grate arm van de Zee, die zich 8 of 10 Mylen
lantwaarts inftrekt.
AMARA, AMHARA, Koningryk in Abyffinien in
Africa, 't welk vol bergen is, benevens een Stad
van den zelven naam , claar de: Koninglyke PriniTen
bewaart worden, tot dar by openvalling des Traons
de gene die regeren zal daar ,veer van daan gehaalt
word, terwyl ondertuifchen de andere tot vermyding van inlantfche oorlogen daar blyven moeteno
Het gebergte Alnafa is leer haag, en heeft boven
cen grote en fchane vlakte, waar in de Hoaftftad
Amara legt.
AMARANTE, kleine Stad aan den vloed I.Janlego, in de Portllgeefche Provintie Entre Minha y
Douro.
AMAltINEU DAL ~ zie St. Amarin.
F
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AMAKIOCAPAKA', een zeer vermaaklyke en lange
Valey in 't Koningryk Guiana in Zuid-America,
&eer ryk van vifch en wildbraat.
AMARMOCHDI , Stad in Africa in de Provintie
Zanguebar, in 't Koningryk Meiinde, by den oorfprong der rivier Quilimanco.
AMARUMAY, rivier in Zuid-America , welke in
Peru in de Provintie Vilcabambo ontfpringt , en
zich van daar tegen 't noorden in den vloed der Amazonen ftort,
AMASEN , Stad in Nigritien , aan de Zee Borno
in Africa, is de Hooftftad van een klein Koningryk dat den zelven naam voert.
AMASIA, AMASAN , Turkfche Provintie in Na-

toliën , voor dezen Cappadocien, en hedendaags het
Beglerbegfchap van Siwas genaamt. Derzelver grenzen r / n ten noorden de Zwarte-Zee, ten ooften
Armenien , tegen 't wellen het eigentlyke Natoliën,
en ten zuiden Caramanien en Aladuli. De Hooft
en Reildentie-Stad van den Beglerbeg hiet ook
Amafan, en is voor dexen de Hooftftad van gants
klein Azien geweeft, hoewel zy tegenwoordig noch
groot en zeer aanzienlyk is. Zy legt aan den vloed
Cafalmach tuffchen 't gebergte, en heeft eertyds
een Griekfchen Aartsbiffchop gehad.
AMATIQUE, een van de Steden Anno 1597. in
de Provintie Honduras in Noord-America geboud,
word anders Thomas de Caftille genaamt, zy is
niet groot en van geen gewicht.
AMATITUC, vloed in Nieuw Spanjen in NoordAmerica, die in de ftille Zee valt.
AMATO, LAMATO, rivier in Calabria Oltra in 't
ryk van Napels, dk in. 't Appennyniche gebergte
ontfpringt , en zich in de golf van Sta-Éufemia
ftort.
AMATRICE, Stad in Abruzzo Oltra, in 't Napelfche gebied, benevens den titel van een Vorftendom.
AMAYA, kleine Stad in Spanje, in 't Koningryk
Leon, tuffchen Burgos en Leen.
AMAZONEN, (het land der} in Zuid-America, is
een volkryk , groot en vruchtbaar land, daar 'm
Veel cocosneuten , ebbenhout, cederen, brazilienhout, zuiker, allerhande verfftoffen, boom wol, enz,
gevonden worden, en wiens inwoners, noch alle
aan afgodery verilaaft zyn. Het grenit tegen 't
noorden aan Guiana en 't vafte land, tegen 't weften aan Peru , ten zuiden aan Paraguay, en ten
ooften- aanBrazilien. Men wil dat in dit groteland
by de anderhalfhondert verfcheyde natiën wonen , waar van enige zeer woelt en wreed, andere
weer heel vrindelyk en herbergzaam zyn: ook wonen op de hoogfie bergen zo men wil zekere ftrydbare Vrouwen, gelyk de oude Amazonen, die de
vremdelingen met pylen afkeren, en alle jaar eens
in de vlakte komen om zich vleefchlyk met de Mans
te verenigen, waar van dit land zyn naam bekomen heeft. Voor 't overige zegt men dat 'er ongemene fchatten en rykdommen zyn, en hoewel
dit land onder de linie legt, zo is doch de lucht
gernatigt, en het aardryk altyd groen. De Amazonenvloed die dit land bevochtigt, en gelyk de Nyl in

AMB.
grootfte in de wereld , en word anders Orelhana
genaamt. Hy ontfpringt in de bergen Cordillieres,
8 of 10 Mylen van Quito, en na dat hy omtrent 800
Mylen gelopen heeft valt hy in de Noort~Zee, en
maakt by zyn wyden mond veel eylanden. De
oude krygsheldinnen, Amazonen genaamt , hebben aan de Zwarte-Zee gewoont , in Natoliën ,
daar tegenwoordig de Provintie Amafa legt.
AMBACHTEN , (de vier), alzo word het ooftelyke
deel van Hollantfch Vlaanderen genaamt, en onder dezen naam worden gemeenlyk de vier Steden
Boekhout, Affenede, Axel en Huift verftaan.
AMBADARA, Stad in het Koningryk Bagamedri
in Abyfilmen in Africa.
AMBARDAR-BASCI, is die gene aan het Perziaanfche Hof, die het opzicht over het koorn en de
andere levens middelen voor de Koninglyke Tafel
heeft.
AMBASSADE , hiet een gezantfehap van een Vorft
of Republiek. Zie Gt zandt.
AMBER , kleine vloed in Beyeren , die aan de
Tyrolfche grenzen ontfpringt, en zich beneden Mosburg in de Izer ontlaft.
AMBER, of Ammer-Zee,groot Meer in Beyeren*
2 M. van Landsberg, door 't welk de vloed Amber
loopt. Het is omtrent 3 M. lang en anderhalf breed
AMBERG, Hooftftad in de Opper-palts, aan den
vloed Vils, benevens een flot, Zy. is met wallen.^
bolwerken, en droge grachten voorzien, legt omtrent 8 M. van Regensburg, dryft grooten handel
met haar yzer,en heeft zcdert 1623. Keur-Beyeren
toegekomen. Anno 1708. wierd zy wel van den
Keyzer, na dat de voorgaande Keurvorft van Beyeren in den ryksban vervallen was, aan den Keurvorft van de Palts gegeven, maar 1714. in den RaftadfchenVreden benevens de gantfche Opper-Palts haar
ouden Heer ingeruimt. Hier is een by zondere
regering, waar onder 12, gerichten behoren.
AMIERSBURY, zie Ambreibury.

AMBIAN , koningryk in Abyffinien, 't welk recht
onder de linie legt, benevens een Stad van den zeiven naam.
AMBIANCATIVA, Koningryk in Abyffinien, langs
den Nyl,tuffchenNubien en Bagamedri,de Hooftftad voert den zelven naam.
AMBIE , HAMBIE, AMBIBARRES, vlek benevens

een Abdy in Normandyen in Vrankryk, tuffchen
de Steden Coutance en Avranches.
AMBIERTE , vlek in Vrankryk in het Landfchap
Forez, in het generale Gouvernement van Lion»
aan de grenzen van het Bourbonneefche.
AMBITUS CRIMEN, is wanneer iemand door geld
of andere onrechtmatige wegen tot een amt geraakt ; 't welk in rechten ftraafbaar is. In geeftlyke bedieningen hiet deze mifdaad Simony.
AMBLESINDE, vlek in het Graaffchap Weftmorland in Engeland, aan de Zee Wynandermeer,tuffchen de fteden Kendal en Kefwick.
AMBLETEUSE , groot vlek in Picardyen in het
Graaffchap Boulogne, heeft een haven, die men
anders de haven van Amflat noemt.
, vloed in het Hertogdom Luxemburgs
Egypte» het zelye overftiggmt ,. is ^ a yan d$ dieAMBLEVE
vooxby Mataedy en Stahlo loopt, en zich tuficlrerA

AMB. AME.

AME.

'4!

Auttmtël
AMOÊNEBURO, Stad, fti#; en flol
fchen Luik en Durbey in den vloed Ourté Cfttop een hogen berg in Neder Heffen aan de Ohm p
Jaft.
AMBOINE, AMBON, een van de grootfte Moïuk- een M. van Marpurg, Keur-mentz toekomende.
AMELIA, kleine Stad op een berg in 't Hertog-.'
fche eylanden in de Indiaanfche-Zee. Het komt
den Hollanderen t o e , welke drie forten daar op dom Spoleto, op den kerkelyken bodem , bene-*
hebben, naamlyk Hitoe, Loe en Vi&oria, welke vens een Bifdom, dat onmiddelyk onder den Pausïaatfte de Stad Ambon in plaats van een Citadel lyken ftoel behoort.
dient, en met een goede bezetting en krygsvoor- . AMELSFEID, CASSAWOPOLY, CASSOVO , CAMPG»
raad wel voorzien is, nademaal zy na Batavia de MERXINO. Vruchtbaar Turks lantfehap in het ooft*
befte Hollandfche volkplanting in Ooft-Indiën is. lyke deel van Bosnien, om de Rivier Sitniza.
Na haar v/orden enige kleine omleggende eylanden
AMELUNGSBORN, voor dezen een Munniken kloos*
Ambons, en een deel van de naburige zee, Archipel ter van de Ciftercienfer Orde in het Graaffchap E*
van Ambon genaamt.
beritein, in het Brunswykfche gebied. By de ReAMBOISE , Stad in het Landfchap Touraine aan formatie is het ingetroken, en een luterfche Theo*
de Loire in Vrankryk. Op een heuvel daar by logant als Abt daar over geftelt.
legt een koninglyk (lot, waar op meelt de voorAMER, Stad in Catalonien in fpanjen, niet ve»
name ftaatsgevangen gezet worden. Hier heeft van Girona, is in den vorigen oorlog verfterkt.
Lodewyk XI. in. 't jaar 1469. de ridderorde van
A MERB ACH , A MOR B ACH , een plaats aan den vloed
St. Michiel ingeftelt, en het beroemde Franflche ge- Mudt in Frankenland, na by Miltenberg, Keurflacht van Amboife voert den naam hier na.
ments toekomende, daar men een ryk BenediktyAMEOTA. vlek in Samogitien in Polen, aan den ner klooftcr vind.
vloed Warwita, niet ver daar van daan daar hy
A E MERN , zie A'mr-oen.
zich in de rivier Weta ontlaft.
AMIRGO, kleine Stad in Africa, in 't Koning^
AMBOULE , Stad in een vruchtbaar dal van den ryk Fez, omtrent 30 M. ten noorden van Fez.
AMERIAL, flecht bteedje in Portugaal, daar Anzeiven naam in het zuidelyke deel van het eyland
no 1663. de Portugezen onder den beroemden Her, Madagafcar.
AMBOURNAY , vlek benevens een Abdy in het tog van 5chomberg een zege op de Spanjaarden bevochten.
landfchap Bugey, niet ver van den vloed Dam,
A MERICA , een van de 4 delen der Wereld, dal
AMBRAS, zie Amras.
ook de Nieuwe Wereld, of Weftindien genoemt
AMBRE , zie Amber.
AMBRESBURY, kleine Stad in Wiltshire in Enge* word, is in het jaar 1492 van Chriftophortis Colurn-.
land, aan den vloed Avon> 2, M. van Salesbury: bus ontdekt, en 1497 door Americus Vefputius ge*ij heeft het recht om gedeputeerden in 't Parie- lyk ook door vele andere op verfcheyde tyden ten
vollen bekent geworden. Het begrypt al het vafte
ïnent te zenden.
A.MBRISI , vloed in 't Afrikaanfche Koningryk land des halven Aardkloots, die tegen ons over
Congo , die in de Ethiopiiche Zee valt, en de flaat. Het bcltaat uit drie delen, namentlyk uic
Koningryken van Bamba en Sogno van elkander Noord, Zuid-America, en de omleggende EylanV
den. De eerïle beyde zyn twe grote Schier-Eylanfcheyd.
den, die door de land-engte van Panama of NomAMBROISE, zie S. Amhrofio.
AMBRUN, EMBRUN, Stad op een hoge rots in bre de Dios aan een hangen, en om welke beyde
Dauphiné aan den vloed Durance in Vrankryk, be- de grote wereld-zee gaat, zo dat America anders1
nevens een Aartsbifdom. Het omleggende land nergens aan het vaiie land floot, maar door het*
word 1'Ambrunois of Ie Bailliage d'Ambrun genaamt, naauw van Anian van 't Afiatifch Tartaryen, en
?
t welk aan het Graaffchap Nizza en de Bailluagien tegen 't ooiten door de Atlantifche en een deel van
vanBrian^on, Grenoble, en Gap grenft. De te- de Ethiopifche Zee, van Europa en Africa afgefcheygenwoordige AartsbüTchop daar van is de beroem- den is. Ten zuiden heeft het de Magellaanfche ftraat,
de Pierre Guerin de Tanlin, die voordezen Fran- ten weiten Mar del Zur of Mare Pacificum (de
Stille Zee) waar door het van Azien gefcheyden
fche Miniiler te Rome ge weeft is.
AMBULATÖIRE, is zo veel als veranderlyk , af word , en ten noorden vind men de grote Ysen toegaande. Daar van daan noemt men Digriité Zee. Een groot deel van deze nieuwe wereld is
ambulatöire een zulke waardigheid die niet altyd door de Spanjaarden , Portugezen , Fïanfchen 9
maar flechts een zekeren tyd by iemand blyft, als Hollanders, Engelfchen, Denen en Zweden ingedaar is het Recloraat en Dekenfchap op de Hoge- nomen , doch de beyde eerftgenoemde natiën zyn
fcholen, het Burgemeefter amt in zommige fteden. de machtigfte, inzonderheid de Spanjaarden, dis
Men fa ambulatorïa is, wanneer men niet by eenen by na het derde deel van het land bezitten, en
maar by verfcheyde luiden de daaglykfche tafel twee Onder-Koningen daar houden, den enen te
Mexico over het Noordelyk America, en den anheeft.
AMEL, Koningryk in Nigritien, aan de Aüanti- deren te Lima over het zuider deel. Dit wereld
fche Zee, by den Mond van den Niger in Afri- deel, gelyk wy reeds gezegt hebben, word in drie
fhikken , namentlyk in Noord-en Zuid-America,
ca.
AMELAND, Hollands Eyland op de kuit der ver- en in de Americaanfche Eylanden verdeelt, daar
enigde Provintie van Vriei!and,in de DuitfcheZee, van begrypt het eerfte vier grote Landen, namentlyk Oud Mexico of Nieuw Spanje, Nieuw Mexi•Riet ver van het Eyland ter Schelling,
F 2.
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c o , Florida, en Canada of Nieuw Vrankryk. Het
andere beltaat uit zeven grote landen , welke zyn i het vaftc land, z Peru, 3 het land der
Amazonen , 4 Brafilien , 5 Chili, 6 Paraguay en
7 Terra Magellanica. De Inwoners zyn ten delen
wit, ten delen zwartachtig, en de meefte zyn met
goedheid of met geweld door de Europeers onder
hun gehoorzaamheid gebracht. Voor dezen waren
ze alle, ten delen Afgodendienaars, ten delen baden zy den Duivel aan, op dat hy hun geen leed
doen mocht, en andere leefden gants zonder gods-dienft, maar tegenwoordig is door de Europeefche
natiën'het Chriftendom wyd en zyd uitgebreyd, en
ayn van de Spanjaarden 4 Aartabifdommen, namentlyk te Mexico, Lima, S. Domingo en banta
Fe benevens verfcheyde Bifdommen opgerecht, geïyk ook een Inquifitie-Vierfchaar, en enige Univerfiteiten gedicht. Het land heeft een groten overvloed van Goud en Zilver , inzonderheid het
Koningryk Peru , en de Spanjaarden hebben zich
beroemt dat zy 'er jaarlyks 12 millioenen uit halen
konden. Aan de kuften vind men fchone paerlen,
cu het veld brengt tabak , zuiker, cacao, en cochenille , brazilienhout en veel andere vruchten voort,
die in grote menigte naar Europa vervoert worden.
AMERIKAANSCHE EYLANDEN , begrypen niet alle
die eylanden, die op den halven Aartkloot , die
tegen'ons over ftaat, leggen, maar alleen die gene , die op de kuften van America te vinden zyn.
Het voornaamite in de Stille-Zee is het eyland
California; op de Magellaanfche-Zee de eylanden
Mocha, Chilue, Madre de Dios en Terre de feu.
In de Noort-Zee de grote en kleine Antilies, onder de welke men de Lucayfche, Barmudifche,
en het eyland Terreneuf begrypt. De Azores,
worden in 't gemeen onder Afrika gerekent, dewyl zy nader aan dit wereld-deel gelegen zyn.
AMERLAND, marcktvlek benevens twe kaftelen
in 't rent-amt Munchen in Opper-Beyeren , 5 M.
van Munchen, aan de Wurm-Zee.
AMERONGEN, Heerlykheid in de Provintie van
.Utrecht, den Haron van Rheede toekomende.
AMERSFORD, beveiligde Stadt aan den kleinen
vloed Eems in de Provintie van Utrecht , wierd
van de Franfichen Anno 1672. zonder weerftand
ingenomen, doch 1673. weder verloft. Zy heeft
een fraai fchool, en beroemde ja-ar markt.
AMERSHAM, AGMUNDESHAM, kleine 'tadt in het

iandfehap Buckingham in Engeland , de welke
recht heeft 2 gedeputeerden in het Parlement van
Groot-Brittanje tekenden.
AMERSWLYLER , Steedje in Opper-Elfas , niet
ver van Keyzersberg.
AMEVILLE , kleine Stad aan den vloed Dora
Baltea in Piemont in Italiën, welke den titel van
een Barony voert, en op weinig landkaarten gevonden word,
AMEY, fterke Pas in avoyen, legt tullchen den
vloed Yonne en het Meer de Nicy.
AMFLAT, zie Ambleteufe.

AMFORA, kleine vloed in Triaul, welke zich by
Aquileja in de golf van Venetien itort,
AMHARA, zie -4mara.

AM. AMI. AMK. AMM.'
AM HOF , zie Stad am Hof.
A MIABIE , zich A Vamiable verdragen, dat is een
gefchil door een vrindelyk vergelyk by]eggen.
AMIDA, een Afgod der Japannezen , die met
een honde-kop en menflchen-lyf op een paard met
7 hoofden zittende afgebeelt word', en aan beyde
zyden van duizent andere Afgoden-beelden omringt is. Hem ter ere zyn door het gantfche ryk
verfcheyde Tempels geboud, en zomtyds word hy
ook als een jongeling met een goude ftraal-kroofi
verheelt.
AMIENS, Hooftftad van Picardyen in Vrankryk,
aan den vloed Somme, welke 'er met drie armen
midden door loopt. Zy is taamlyk groot, en heeft
een goed tuighms, gelyk ook een fterke Citadel,
een generaliteit, Prefidial, BaiMuage en eenBifdom,
onder den Aartsbifïchop van Rheims ftaande, en is
Anno 1711. met nieuwe veftingwerken voorzien.
Het land daar rontom hiet het Amienfche en legt
tullchen Normandyen , 1'Iïle de France, Santerrc
Arthois, Ponthieu, en Vimeu.
AMINEL , kleine Stad in Afrikaanfch Barbaryen,
in het ooftlyke gedeelte van het Koningryk Tripoli.
AMIRAL DE FRANCE , het opperhooft over de

Franfche vloten en zee-zaken. Hedendaags hiet
hy Grand Amiral , of Groot Admiraal van Vrankryk, welk ampt de vorige Koning zyn natuurlyken Zoon den Graaf van Touloufe opdroeg, die in
't jaar 1704. met de Engelfchen en Hollanders in
de Middelantfche-Zee b / Mallaga flaags raakte, ook
in die qualiteit in April 1706. de belegering van
Barcelona by woonde, maar den 7 Mey daar aan^
volgende voor de vloot der bontgenoten, die tot
ontzet van de Stad naderde , de vlucht moeit nemen.
AMIKANTE, zie Admiraals-Eylanden.
AMITITAN ,

AMUTAN , ATITLAN, een Zee

in

Noord-America , in de Provintie Guatimala , 4
M. noordwaarts van St Jago,
AMIVAM eiland benevens een goede haven in
de Ethicpifche Zee, tufïchen de kuften van Zanguebar, en het eyland Madagafcar, is zeer wel behoud.
AMIXOCORES, zeker volk in Zuid-America op
de ooftelyke kuit van Brazilien.
AMKAS , zo hiet de grote zaal in het Paleys van
den groten Mogol, waar in hy zyn onderdanen gehoor verleent, en op feeftdagen in zyn pracht op
zyn koitelyken troon verfchynt.
AMMEISTER , naam van de Burgemeefters t t
straatsburg.
AMMENSLEBEN , een beroemde Benediktyner
Munniken Abdy in't Hertogdom Maagdenburg, dicht
by de ir tadt van dezen naam gelegen.
AMMER, kleine vloed in 't Hertogdom Wurtemberg in Zwaben die by Herrenberg ontfpringt, en
zich niet ver van Fubingen in den Necker giet.
AMMERBACH , kloofter by Miltenberg in Frankenland, dat in 't jaar 734. gelucht is.
AM MEREN , vlek in 't Herrogdom Gulik, aan
den vloed -chwalni, een Myl van Roermond.
AMMERLAN.P , een zeker ftreek lands aan de

Ooft-
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Ooftfriefche grenzen ,tot het Graaffchap Oldenburg
AMPELA , zie Zacro,
behorende. Daar in leggen de Ambachten Ape,
AMPtR , zie Amber.
Raltede, Blexhufen, Weiterftede enz.
AMPFING , vlek in Neder-Beyeren, niet ver van
AMMER-ZEE , zoek Amber-Zee.
Muhldorf, onder't rent-amt Landshut behorende
AMMERTHAL , grote Valey in 't Hertogdom
AMPHISSA , zie Salona.
Wurtemberg by Tubingen, alzo genaamt van den
AMPHITEATERS , te Verona en Rome zyn grote
vloed Ammer, die door de zelve ftroomt.
ftene en in de rondte opgehaalde gebouwen , die
AMMON , it- ,CANAZARO DI MAHOMA , HAM- uit vele boven elkander gemaakte banken beftaan,
MON , kleine vloed in de wildernis Barca in Africa, waar op voor dezen de Romeinen hunne fchouwdaar voor dezen de beroemde Heydenfche Tem- fpelen toekeken, en men wil dat het Amphiteater
pel gellaan heeft waar in Jupiter Hammon aange- te Romen over de 85 duizent toekykers heeft kunbeden wierd.
nen bergen. In 't midden is een Eyronde plaats,
AMMUNITIE , kruid en loot dat men in den oor- waar in de kampvechters hun dapperheid toonden,
log nodig heeft, zomtyds begrypt men 'er ook ge- en ook zomtyds de mifdadigers of ook wel de
fchut, mortieren, en al het overige, wat tot de Ar- onfchuldige Chriitenen met wilde beeften hebben
tillery behoort, onder.
moeten vechten.
AMNESTIE,een quytfchelding van alle voorgaanAMPIGLIONE, een geruïneerde Stad in den kerkede'beledigingen, die men niet wreken noch daar lyken Staat in de provintie Campagna di Roma
meer aan denken wil: dit woord word voornaam- 1 M. van Tivoli, wierd voor dezen Empulum gelyk in vredens-traktaten gebruikt, dat alles wat noemt.
aan weerskanten gepaffeert is, in eeuwige vergetelAMPOLLA , eyland in Catalonien in Spanje, dicht
heid zal begraven worden.
by den mond van de Ebro.
AMÖNEBURG , zie Amdburg.
AMPOSTA, vlek in Catalonien in Spanjen, op
AMOÈR , zie Ameur,
een berg aan de Ebro, 3 M. van Tortosa.
AMOL , AHMOL , kleine Stad of vlek in Zweden,
AMPOURDAN, klein landichap in Catalonien in
Mi de Provintie Dahlcarlien, aan het Wener-Meer. Spanje, waarin een Hooftftad van den zelven naam,.
AMOL, kleine Stad in Perzien in de Provintie die anders onder den naam van Emporium of Emporia Indigetanorum placht beroemt te wezen, 6
.T^bareitan.
AMONA, vloed in ïtalien, welke op't Apennyn- M. van Girona, op een fchier-eyland dicht aan de
fche gebergte ontfpringt door het Florentynfehe ge- zee, niet ver van de veiling Rofes.
Lied loopt, en zich by Ravenna in de Po ftort.
AMPUDIA ,vlek in 't Spaanfche Koningryk Leon,
AMONDB, kleine vloed in de fchotfche Provintie in 't gebied van Plazentia , was voor dezen een
Lothiana, welke zich in den zee-boezem by Eden- Biffchoplyke Stad.
burg ftort.
AMPUGNANA , vlek in het ooftlyke deel van
A MOR BACH zie Amerbach.
het eyland Corfica aan den vloed Tavola.
AMORGo,MoRGo,MuR<3us,klein eyland inden
AMPUIS, vlekin het landfehap Lionnois in VrankArchipel, tuffchen de eylanden Naxia en Stampalia. ryk , aan de grenzen van Daufiné, een M. van
Voortyds ftond er een Biffchoplyke Stad o p , maar Vienne.
tegenwoordig is er niet als enige Dorpen en een
AMPURIAS, zie Empurias.
Hot op te vinden, en het komt den Turken toe.
AMRAS, AMBRAS , aartshertoglykluft-flotin Tyrol,
AMORTISATIE, DROIT D'AMORTISATION, is een op een heuvel aan de rivier de Inn, een half Myl
vergunning des Konings van Vrankryk, waar door van Infpruck, daar een beroemde kunit-kamer en
de vafte goederen in handen van kerken en kolle- bibliotheek placht te wezen, die Anno 1685, naar
gien , die manus monuéi^ dat is dode handen ge- Wenen ge voert is.
naamt worden, geraken kunnen, voor deze vergunAMROCN , AMtRUM, AMROM , klein eyland in
ning moeten de geeftlyken in oorlogs-tyden den de Noord-Zee , tegenover het Hertogdom SleesKoning een zeker getal foldaten in plaats van leen- wyk, tot het amt Rypen beherende. Het is van
eld in 't veld verschaffen, waar tegen zy een vry- zeer weinig belang, met zonderling vruchtbaar, en
rïef bekomen* Enige Steden hebben zonderlinge de inwoners, zegt men, dat van die van't vafte
hantv ellen tegen de geeftlyke perfonen , dat zy land in fpraak en zeden gants verfchillen.
geen valte goederen kopen mogen, en a)s hun al
AMSBERG , flot en ambacht in 't Bifdom Aichenige van wereldlyke perfonen vermaakt worden, ftad in Frankenland.
dat zy dezelve weer aan een burger verkopen moeAMSTEL , kleine rivier in Holland, daar de Stad
ten.
Amlterdam haar naam van heeft, welke door deze
AMOUR,YAMÖFR, AMOFR, vloed in het Aziatifch Stad loopt, en zich in den zee-boezem 't Y flort.
Tartaryen, die, zo men wil, groter als de Donau
AMSTELLAND , een kleine ftreek lands in de Prois. Hy ontfpringt in de Provintie Dauria by de zee vintie van Holland, waar in Amlterdam legt. Het
-Baycal, en ftort'zich tegen over het land vanjeflb grenit ten ooften aan Gooiland , ten zuiden aan
in den ooi'ierfchen Oceaan, na hem voert de nabu- Rhynland en Utrecht, ten weiten aan 't Haarlemijge zee-engte en de daar aangrenzende zee den zel- mer Meer, en ten noorden aan Waterland, waar van
ven naam.
het door den Yftroom afgefchciden legt.
AMPATRES, een ftrydbaar volk op de zuidelyke kuil
AMSTERDAM , de grootite en prachtigfte Stad
Tan het eyland Madagafcar,
der verenigde Nederlanden, in 't noordelyke deel
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van 't Graaffchap Holland , aan den Yftroom gelegen , behoeft in grootte, fchoonheid der gebouwen
en iiraten en in menigte van inwoners voor weinig
Heden in de wereld te wyken, maar verdient in
koophandel en rykdom wel den voorrang voor alle andere , 't is een van de grootlte kooplieden der
wereld , en heeft een ruime haven ; de Amftel
loopt door de Stad , die op palen geboud is, en
over al met grachten doormeden: aan de land-zyde
is zy met veel Baftioenen en een w y d e e n diepe
gracht voorzien , ook kan men door middel van
de fluizen het gantfehc land onder water zetten:
zy is de vyfde in rang van die lieden, welke Gedeputeerden in de vergadering van Holland zenden, onder derzelver merkwaardigheden behoren
voornaamlyk het ftadhuis, het tuighuis, het ooil-indifche huis,de beurs, de bank, het priniien-hof,het
admiraliteits-huis , en het rafphuis , fpinhuis en
de weeshuizen. Alle gezintheden worden daar geduit, en de Joden hebben 'er 2. fynagogen, waar
van de eene de Portugeefche Joden, die hier zeer
ryk zyn, toekomt, de andere de Duitfche van die
natie. De ftads regering beftaat uit 3ÓPerfonen,
die de raad verkieit, -en welke die Ampten al hun
leven behouden. Het omleggende Landfchapje
word Amftelland genoemt.
AMSTERDAM , dezen naam voeren ookverfcheyde
eyianden welke de Hollanders in Azia en America
ontdekt, en zo genoemt hebben. Een legt 'er in
de Ys-Zee, tuifchen Spitsbergen en Groenland, een
in de Zee van China, tuffchen Japan en het eyland
Formofa: een ander in de Indiaanfche Zee tuffchen
Nieuw-Holland en Madagafcar; een in de Mar del
Zur, tuffchen Peru en de Salomons eyianden. Noch
een in de Indiaanfche Zee, op de ooltlyke kuit van
het eyland Ceilon, op 't welke de Hollanders een
goed Fort geboud hebben, en 't welk anders ook
Caradiva genaamt word,
AMSTEÏTEN, wel geboud marckt-vlek in NederOoftenryk tot het Bifdom Paiïau behorende.
AMSTRUTTER , ANSTRUTTER , kleine_ Stad in

't zuiden van Schotland in de Provintie Fife , aan
de Zee-engte by Edenburg. Deze Stad heeft recht
om Gedeputeerden in 't Parlement te zenden.
AMT-SASSEN , worden in Saxen en op andere
plaatzen zodanige Edellui of kleine iteden genaamt , welke in het ambacht, waar onder hun
^goederen leggen, voor 't gerecht liaan , en het zelve tollen en fchattingen betalen moeten. Zy worden tegen over de Schrift-Saffen geitelt, van de
welke op zyn plaats zal gefprokeu worden.
AMU , klein Meir in de Provintie Zagatay in het
^groot Aziatifch Tartaryen.
AMUDEZ, Stad in 't Africaanfche Barbaryen, in
't Koningryk Tunis.
AMUR , zie Amour.

AMUSEREN, iemand ophouden , om den tuin
leyden , den tyd verdryven,
AMUTAN , zie Amithnn.

ANAï
AtfA, zie Anna.
ANA , kleine vloed in 't Heffifche gebied, ?aS
by CafTel in de Fulde.
ANABAPTISTEN, zie Wederdopers,

ANACHIMOUSSI, een zeker volk op de oofllyke
kuit van het eyland Madagafcar in Africa, by den
oorfprong van den vloed Mananghare. Het land is
wel bewoont, en ryk van Vee-^n Rys.
ANACHORETA , hiet in 't grieks een die zich afzondert, en men vind in de Ooiterfche enWefterfche kerken Anachoreten of Munniken, die zich
te enemaal het gezelfchap der Menflchen onttrekken , en naar het voorbeeld van Elias en Johannes
in een woeftyn begeven.
ANACUJES , een zeker volk in Brazilien in Zuid-*
America, dicht by de Capitania Seregipe.
ANAFA, A N F E , Stad in het Koningryk Fez in

Africa , aan de Atlantifche Z e e , is meelt geruineert.
ANAGARSKAYE , Stad in het groot Aziatifch
Tartaryen in de Provintie Dauria, ten ooiten van
de grote Zee Baycal gelegen, by" den oorfprong
van den vloed Amour.
ANAGHELONE,kleine Stad in de Ierlantfche Provintie Ulfter, aan den vloed Ban.
ANAGNI, een byna woelte Stad in Campagna di
Roma, op een berg, in den kerkelyken ftaat, benevens een Bifdom , dat onmiddeiyk onder den
Paus behoort.
ANALATIVA, eyland in de Indiaanfche Zee by
het eyland Ceylcn daar veel Oefters zyn : hel
komt de Hollanders toe.
A N A N , zie Annan.
ANANDALE , zie Annandale.
ANAPIUS, zie Alfeo.

ANAPLISTÜS, oude Zee-Stad in Griekenland 'm
de Provintie van Athenen, daar oudtyds veel zilvermynen waren.
ANA po, zie Alfeo*
_ ANAPODARI , kleine rivier op het eyland Candia,"
die by het kalteel Bonifacio ontfpringt, en zich op
de zuidelyke kuit tuifchen het kafteel di Girapetra,
en het voorgebergte de Matala in de Zee itort.
ANAPPES, Graaffchapbenevens een vlek vanden
zelven naam, in Walfch-Vlaanderen, aan den vloed
Marque, 1 M. van Ryffel.
_ ANAPUYA , landfehap in Zuid-Amerika in het gebied van Vénezuola, in Terra Firma, tegen den
oorfprong van de rivier Buria of Bariquecem.
ANARCHIE, een verdorvene volkregering, daar
men niet meer weet wie het hooft is.
ANATHEMA, is een opentlyke geeftlyke vloek tegen de zware zondaren, waar door zy van hun
reukeloosheid afgefchrikt, en ter boete geleyd worden. By de Roomigezinden word het voor een
uitfluiting uit de Chriltlyke gemeente genomen. In
de griekiche kerk word de Paus alle jaren eens
opentlyk in de kerk geexcommuniceert, waar op
de gantfche gemeente Anathema roept. Op dezelve wyze is Anno 1709. de Generaal Mazeppa na
zyn gepleegt verraad door het gantfche Moskovitifche Ryk in alle kerken anderen tot een voorbeeld

AMUY, Stad in Ooit-Indien, op het Schier-eyland aan de overzyde van de Ganges , aan den
ooitelyken Oever van de Zee Chiamay, aan de
geexcommuniceert geworden,
Grenzen des Koningryks Kanduana.

ANA*

ANA; ANB. ANC.
Atf AÏHOR , Stad in Syrien in Azien , daar men
voorgeeft dat de puinhopen van des Profeten Jeremias vaderland, en niet ver daar van daan het
huis van den geduldigen Job te zien zyn.
ANATOLICO, kleine Stad in de provintie Defpotato in Griekenland, by den ingang van de golf van
Lepanto,is midden in 't water op palen gelyk Venetien geboud.
ANATOLIA , zie Natolia.

ANATORIA, anders Tanagra, kleine Stad in de
provintie Achaia in Griekenland, aan den vloedAfopus, 5 M. van Negroponte.
ANAZARBA zie Acfaray.
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te doen leggen, en zy worden aan de voorftevea
van 't fchip uitgeworpen.
't ANCKER KAPPEN, hiet wanneer een fchip op
ancker legt, en dat 'er een fchielyke ilorm ontilaat,.
dat men om de grote baren het ancker zo
gaauw niet uit den grond halen kan, zo word het
ancker-touw afgekapt , om het fchip fchielyk in
Zee te brengen. Dit gefchied ook wanneer eenlchip,.
dat. in Zee op anker legt, onvermoed van de vyanden overvallen word, wanneer de ancker-touwen
afgekapt worden, om zich fchielyk tegen de zelve
in portuur te zetten.
ANCKLAM , een groote en gefortificeerde Stad
aan den vloed Peene inVoor-Pomeren in 'tStettyniche gebied, tuffchen Stettyn en Wolgaft gelegen»
Anno 1676. wierd zy van den Keurvorft van Brandenburg verovert, maar hy gaf ze in het vredens
traktaat van 1679. aan Zweden weerom. Anno
1713. is zy van de Ruilen te eenemaal geplundert,
en in 1710. in den noordfehen vrede tuffchen Zweden en Pruiffen aan dezen laatlxen voor eeuwig
argeftaan.
ANCKÜN, een Steedje dicht by Zerbft in 't Vorrtendom Anhait, word gemeenlyk voor een voorftad van Zerbft gehouden , doch heeft zyn eige
Burgemeefters en Raatsheren , en itaat onmiddelbaar onder de vorftelyke heerfchapy.

ANBAR,EMBAR,oude Stad in Azien aan den Eufraat-itroom, in twe delen gefcheyden, zo dat de
eene helft in Diarbeck, de andere in Yerak Arabi
legt.
ANCAM , eyland in de Chineefche Zee in Azien,
tegen de kuit van het Landfchap Quantung.
ANCAMARES , Volkeren in Zuid-America , aan
den vloed Madera in 't land der Amazonen.
ANCASTER , kleine Stad in Lincolnshire in Engeland.
A N C E , ASNE , kleine Stad aan de Rivier de
Saone , in het landfchap Lionnois, 4 Mylen van
Lion.
ANCE , of Anfe, is een foort van een zee-boezem
ANCO , zie Anz.o.
welke tuffchen twe voorgebergtens voor byna even
ANCONA, Hooftilad vanMarca d'Ancona, in dm
10 wyd is als achter. Zy word hier in van een
Baai onderfclieyden, dat deze aan den ingang zeer kerkelyken itaat, benevens een haven aan de golf
breed is en aan 't einde naar 't land veel fmaller van Venetien, aan een kleine kaap , Monte Guafco,
of Monte s. Ctriaco genaamt. Zy heeft een Citadel
is.
(waar in het Paleys van den Pauslyken Legaat is)
A NCEAüME , l i e"BourbomLanci.
ANCENIS , kleine Stad aan de Loire in Bretagne benevens een Bifdom, onder den Aartsbiffchop van
Fermo itaande. Haar koophandel is zeer verminin Vrankryk tuffchen Angers en Nantes.
ANCHALE , Stad in Aflyrien, by welke zo men dert, en de haven byna gants geruineert.
ANCONA, LA MARCA D'ANCO-NA, een der groot»
xegt Sardanapalus graf te zien is.
ANCHEDIVA, ANCHADIVE , klein eyland in de lic Pro vintien van den kerkelyken ilaat in ItaJien y.
Indiaanfche Zee, aan de kuiten van het Koningryk welke ten noorden het'Apennyns gebergte en de
Decan, omtrent iz M. ten zuiden van de Stad golf van Venetien, ten ooiten Abruzzo, ten zuiGoa, en de Portugezen toekomende. Het is vol den Spoleto , en ten weiten Urbino tot grenzen
Boffchen en Vifchryk, en de Portugezen hadden heeft.
ANCONE , kleine Stad in Dauphiné aan den vloed
voorheen een iterke Veiling daar o p , die zy om
de Bezetting uit te winnen voor enige jaren weer Rhone in Vrankryk, een M. van Montelimar.
ANCONITAN, berg benevens een ilot en vloed
geflecht hebben.'
ANCHIALO , oiAncbelo , in het Turks Kenxis, een van den zelven naam in Natoliën of klein Azien p,
Turkfche itad aan de kuit van de Zwarte Zee in in de Provintie Aildinelli, aan de zuidelyke kuit,.
Romania, by den mond van den vloed Ergïno, tegen over het eyland Rhodes.
heeft een Bifdom, onder het Patriarchaat van KonANCRE , ALBERT , kleine Stad aan een vloed
ftantinopelen behorende.
van den zelven naam in Picardyen, tuffchen Cor~
ANCHIN , voorname Benediktyner Abdy in het bie en Bapaume.
Graaffchap Henegouwen, 2 M. van Douay op een
ANCRUM , kleine Stad in Zuid-Schotland, in de
klein eyland dat de rivier de Scarpe maakt.
Provintie Teviotia.
ANCUD, ANGUALAY, een zekere ftreek lands in
ANCHORA, anders Afini of Tarcmm'mi , kleine
de Provintie Imperiale in Chili, in Zuid-Am erica,;
Stad in Morea aan den meer-boezem Coron.
tuffchen het Land Ofornb, de Terra Magellanica 9,
ANCIAQUINS , zie Anfiguains.
ANCKER, een groot yzeren inftrument, wiens den Archipel van Ancud, en de Cordillera de los
onderfte deel als een halve maan gemaakt is, en Andes. De Archipel van Ancud of van Chiloe is.
met fpitze weerhaken voorzien. Boven heeft het ee.n deel van de Stille Zee, die met veele kleyne
een fterk hout, de anker-llok genaamt, benevens eylanden bedekt is, en tuffchen de kuit van Ancuè
een fterken ring, om de kabel-touwen daar aan te en het eyland Chiloe legt.
ANCYRE , zie Angoury.
binden. Men gebruikt de ankers zo wel op Zee
ANC&ARICB, vloei in Neder-Eodolien,, dewelke
als ia de üromen „ om de fchepen daar dooi ftil
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Azien aan de golf van Bengale, van welke 5 of 6
andere kleine de Andemaonifche Eylanden genaamt
worden. Zy zyn klein , van weinig aangelegenheid , en leggen aan de kuilen des Koningryks Pegu
en des eylands Sumatra. De inwoners zyn zo
groot, dat de kleinile onder hen boven de gröotfte
Européers uitlleken. 't Zyn menfehen-vreters en zy
leven van de vee-fokkery en den roof der geflrande fchepen.
.ANDEN, een grote plaats in het Graaffchap Namen aan de Maas, heeft een oud Adclyk-JufirenStift,waar in 31 Freuleins, die trouwen mogen ^gevonden worden.

ïich omtrent een Myl van Oczakow, in de Zwarte
Zee Hort.
ANDAGuiLAs,een zeeker volk in Peru, in ZuidAmerica, tufïchen, de rivieren Xauxa en Abancay,
^S M. van de Stad Cufco ten noord-weflen gelegen.
ANDAJA , een vlek benevens een flerk flot in
Terra de Labour, in het generaal gouvernement
Gafcogne in Vrankryk, aan de Spaanfche grenzen,
tegen over de veiling Fuentarabia. Een half uur
hier van daan op den vloed Bidaffao legt het zo
genaamde Conferentie-eyland, daar Anno 1660. de
Spaanfche Infante afgehaalt wierd, om aan LodeANDENES zie Anenas.
wyk XIV. Koning van Vrankryk te huwen.
^ ANDALUSIA , Spaanfch Koningryk onder het Ko- ANDERLECH, kleine plaats in Brabant, een Myï
ningryk van Kaflilien behorende', deszelfs grenzen van Bruifel, daar de Hertog van Marlborough in
zyn ten wellen Portugaal, ten noorden Nieuw- den voorgaanden oorlog dikwils zyn hooft-quartier
Caflilien, ten ooften Murcia, en ten zuiden Gra- heeft gehad.
ANDERNACH, ilad, flot en tol aan den Rhyn,
nada, en het naauw van Gibralter. Het is wel
zeer bergachtig, maar de vruchtbaarfle en gezond- in 't Aartfbifdom Keulen, niet ver van Coblents.
ANDERSCOW, flot op het Deenfche Eyland Zeefte van alle Pro vintien in Spanje, en heeft allerly
zilver, goud en quikzilver-mynen , inzonderheid land , op het zuidelyke deel van het zelve.
A N D E S , CARDILLERA DE LOS ANDES, SIERRA
worden de Paarden uit deze Provintie zeer hoog
gefchat, zy is 90. M. lang en 60 breed, en beilaat NEVADA, een reeks grote en koude bergen in Zuiduit 4 delen, namentlyk uit het gebied van Cordua Ameri ca , die zich van de Magillanifche Zee-engte
en Sevilien, het Hertogdom Medina Sidonia, en tot aan het land des Quixos over de duizent My»
len in de lengte uitftrekken, en Peru en Chili van
het eyland Cadix.
ANDANGAR, een byna verwoelte flad in 't Ko- het overige Zuid-America afzonderen : zy zyn
ningryk Decan in Indien, aan dees zyde de Gan- vruchtbaar en wel bewoont,en onder dezelve naar
den kant van Chili worden ook vuurfpuwende berges, by den oorfprong van den vloed Mandona.
ANDANCE , kleine ilad in het Franfche Land- gen gevonden, die men Montagnes Vulcains noemt.
Zy zyn zeer hoog en koud, en men heeft er zulke
fchap Vivarois in Languedoc.
fnydende winden, dat zy de levendige ligehamen
ANDAYE , zie Andaja.
ANDECHs,voor heen een flot en refidentie plaats op een ogenblik doden, en zo hart maken,dat zy
der graven van Andechs in Opperbeyeren, tuflehen niet vergaan kunnen.
ANDEVALLO , (CAMPO D') klein Landfchap ia
den Ammer en de Wurm-Zee, 5 M. van Munchen, is tegenwoordig een prachtig benediktyner Andalufien, in Spanje, aan de Portugeefche grenMoofter, de heilige berg genaamt, waar heen veel zen.
ANDIATOROQUI , zie Ontarh.
bedevaarten om de reliquien, die daar gevonden
ANDLAU, kleine flad en flot in de Neder-Elfas, aan
worden, aangellelt worden.
ANDEGAST, kleine plaats aan een Zee van den den vloed Andlau, den Heren van dien naam toezelven naam in het Land Ortenau, dicht by het komende , welke onder de 4 Ridders des Roomfleedje van dien naam , aan de grenzen van het fchen ryks geflelt worden. Het jufferlyke ryks-ltift
Graaffchap Eberftein, daar een beroemde mineraal aldaar is door Richaadis, Gemalin van Koning Karel den Vetten, in 't jaar 880. geiticht, en heeft
bron is.
een voritelyke abdis, die wel een ryks-iland is , maar
ANDELAU , zie Andlau.
ANDELFINGEN, ambacht en een fchoon vlek be- niet geimmatriculeert is. Zy bezit te gelyk de
nevens een flot in het kanton van Zurich, tuifchen Abdy Hugshofen, aan den Willer-flroom by AndSchafhaufen en Winterthur , het voornoemd kan- lau tegen Lotteringen , en de Heerlykheid Freuton toekomende, dat het door een land-voogt re- deneck by Wefthofen,na welke beyde zy.ookhaar
titel aanneemt. De tegenwoordige abdiffe aldaar hiet
geren laat.
ANDELLE, kleine vloed in 't Landfchapje Caux Johanna Sabina van Beroldingen en Gundelhart
ANDLAU, kleine vloed in de Elzas, die in de III
in Normandyen, die zich by Pont de 1'Arche in de
valt.
Seine Hort.
ANDORA, kleine en enigfms gefortificeerde flad,
ANDELLENAINS , kleine flad in het Engelfche
niet ver van Oneglia in 't Genueefche gebied in
Graaffchap Bed fort.
ANDELOT , ilad en Köninglyk Prevooftfchap in Italien.
ANDORIA, LAC D'ANDORIA, LAGO SALSO, een
Champagne, in het landlchap Bafigny , 5 M. van
Meer in de Provintie Capiianata in Napels, tuffchen
Chaumont, aan den vloed Rougnon.
ANDELY, kleine flad in het Landfchapje Caux de vloeden Candalaro en Coropello, omtrent een
in Normandyen, niet ver van deSeine, voert den Myl van Manfredonia.
ANDORÏJO , kleine flad niet ver van Biella in
titel van een burg-g'raafïchap.
^.NDEMAON , ANDEMAN , ADEMAN , eyland in Piemont waar naar het omleggende Lantfchap den
naam
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ANDROSEN, ARDROSEN, ftadt in de Zuid-SchotjkCToiratS'i fmchtbare Valey in 't Eifdom Ürt-md* in Catalonien benevens een kleine ftadt van lantfche ProvintieCunningham,aan delerlandfche zee.
ANDRZEJOW , kleine ftadt in Polen , in het
tden zelven naam.
Waiwoodfchap Cracou, niet ver van de OngarïANDOUCAK, zie Anduxar.
ANDovER£,Koninglvk Vleck mhetLantfchap Hant fche grenzen gelegen.
ANDURNI, zie Andcrno.
in Engeland, aan de grenzen van het GraafTchap
ANDUSE, ftadt aan den vloed Gardon d'Andufe,'
Wiltshire,'t welk i gedeputeerden m hctParlamcnt
in Nederlanguedoc.
2.end.
ANDUXAS , ANDUJAR, ftadt benevens een vaft
ANDRA , zie Ardra,
ANDRAGIRI, klein Koningryk en Stadt op het flot aan,den vloed Guadalquivir, in Andaluilen ia
Spanje. '
-eyland Sumatra in Ooft-Indien.
A N E , vlek in het Franfche Comté in Viankryk*
ANDRAMITTI , LANDRIMITTI , S. DIMITRI ,
A N S C H , zie Anoch..
kleine Turkfehe ftadt in klein Azien, tegen over
ANECT , zie Anecy.
:h£t eyland Metelino. De golf van Andramitti
ANEGADA, een van de Antillifche Eylanden, ifi
legt 'er by, en is een ftuk-van den Archipel, tulfchen het eyland Metelino en de grenzen van Na- de Noort-Zee in America , omtrent 15 M. ten
toliën. Anders word zy ook de golf van Guereftio ooften van Porto Ricco.
ANE NAS , AND E NAS , klein eyland in de Noort,genaamt.
ANDREAS, een gebied in Tyrol onder Brixen>- Zee, benevens een vlek van den zelven naam op
de kuft van Noorwegen, tegen over het gebied van
4>y een Meer gelegen.
ANDREASBERG , Keurhanoverfche Bergftad op den Dronthem gelegen.
A N E T , vlek aan den vloed Eure, op het eyland
Hartz, in't Hertogdom Grubenhagen, daar goede
van Vrankryk, benevens den titel van een Prinfxilvermynen zyn.
dom, en een prachtig luft-flot, behoorde voor de-*
ANDREJOW, zie Andruww;
ANDREOFF, Ruffifche Vefting tegen Perzien, in zen den Franffchen Generaal den Hertog van Ven«<te Provintie Dageftan, niet ver Yan de Cafpifchc dome , maar nu den Hertog van Maine toe.
. ANEWOLONDANE, klein eyland in de Indiaanfche
Zee..
; A N D R I , ftadt in het Napelfche Landfehap Bari, Zee, aan de kuft van Ceylon.
A N F E , zie Anafa.
benevens een Bifdom, onder den AartsbhTchop van
_
ANFO , Itadt in Italien , in 't Brefciaanfche geTranó behorende. Zy voert den titel van een Herbied, den Venetianen toekomende.
togdom, .en tornt het géflacht van CarafFa toe.
ANGAD , Provintie m 't Koningryk Algiers in
ANDRIANOPEL, grote Turkfehe Stadt in RomaAfrica,
ten zuiden van het Landfehap Tremefen >
nien, welke 7 of 8 Italiaanfche M. in den omtrek
i e e f t , wanneer men de oude ftadt benevens vele word van haar dge PrinfTen geregeert.
ANGAMALA, ftadt in Ooft-Indien , in het Land
tuinen daar onder rekent. Zy is ryk , en onder
de Turltfche Steden naaft Conftantinopelen de befte der Malabaren, op het Schier-Eyknd aan dit zy de
in Europa, zo dat ook de Turkfehe Keyzers zich Ganges, welke van St. Thomas Chriitenen bewoont
dikwils daar plegen op te houden,wanneer zy te Con- word.
ANGARA, zie Angourj,
ftantinopelen voor een oproer vrezen, of om de
ANGARI/E, zyn plichten der onderdanen, waar
peft die ftadt verlaten , of zich met de jacht, inzonderheid der valken , vermaken willen. Haar door zy verbonden zyn hun lands Overigheid in tyd
verfterking beftaat maar in muren en torens, en de van nood tot overbrenging van der felver foldaten ,
ftadt heeft vele koop en hantwerks-luiden , ook gcichut,-proviand enz. met wagens en paarden te
een fchoon magazyn, waar in allerhande uitlandfche dienen.
^ ANGASMAJO, vloed in Zuid-America , in de Pro^
waren te vinden zyn. De Turken hieten ze Endrem, zy legt in: een Valey , en is van het jaar vintie Popayan, aan de grenzen van Peru.
ANGELBERG , ilot en "vlek in Zwaben, tufTcheri
1362. tot 1453. de Hooftftad des Turkfchen Ryks
geweeft , eer Conftantinopelen ingenomen wierd. den vloed Mindel en Werrach, een Myl van MinDaar zyn vele rivieren om de ftadt, waar onder de delheim.
ANGELES, LA PUEBLA DE IOS ANGELES, ftadg
voornaamfte zyn Tungia, over de welken 3 ftenebruggen leggen, Arda, en Merici. Zy word van en Spaanfehe volkplanting in Noord-America, in
Chriftenen, Joden, Turcken, Armeniers:, Wallachers de Provintie Tlafcala , welke ftadt van wegens
en andere gezintheden bewoont, en niet ver van haar manufacturen zeer beroemt is, en een Bifdom
de ftadt is een vrouwen kloofter, üit hét welke de' heeft, behorende onder Mexico, 't welk jaarlyks
grote Sultan en de Bailas hun Gemalinnen ple- 6000. kronen inkomen heeft.
ANGELICI, waren ketters in de ide eeuw, die
gen te nemen. Deze ftadt is in; 't laatil van het
jaar 1701. door een zwaren brand over de helft in de Engelen aanbaden.
ANGELiTis,eenfoortvanSabelliaanfche ketters J
de afch gelegt.
die naar een plaats in Alexandryen, Agelinos of
ANDROEEIZAHA, zie An&jft.
ANDROS, kleine Turkfehe Stadt benevens een flot Anhelius genaamt, daar zy by een vergaderden,
* op een hogen rots op een eyland van den zelven dezen naam voerden.
ANGELN , ANGLEN , een Saxifche natie, dia
naam in den Archipel, heeft een Bifdom, onder
voorheen in Jutland en omtrent Lubek woonde,
het Aartsbifdom van Athenen behorende,
G
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maar in de ïjde eeuw van de Britten tegen de Pieten en Schotten te hulp geroepen wierd , die daar na
het Land zelfs bemachtigde, en naar haren naam
Angeln noemde, waar uit daar na Anglia of Engeland is gemaakt.
A N G E R , ftadt en ftot in Neder-Ooftenryk, aan
de Ongarifche grenzen.
A N G E R , vloed in de oude-Mar.ck Brandenburg,
Valt by Angermunde in de Elve.
A N G E R , kleine vloed in het Bergfland, die by
'Angerort in den Rhyn valt. ^
ANGERAP, rivier in het kleine Landfchap Bartentend, in 't Brandenburgs Pruiften.
ANGERBURG , kleine ftadt van het Landfchapje
Bartenland, in 't Brandenburgs Pruiften, aan den
•vloed Angerap , benevens een flerk flot en groot
ambacht. Niet ver daar van daan is het Angerburgfche Meer, dat wegens de menigvuldige Aal
die 'er gevangen word beroemt is.
ANGEREN, ftadt in 't Hertogdom Courland,aan
den Lyflantfchen zeeboezem.
ANGERHUSS , zie Aggerhus.

ANGERIAC, ftadt in Vrankryk in Xaintonge.
ANGER MAN LAND , Landfchap in 't Zweedfche

Noortland, de kroon Zweden toebehorende, het
legt tufTchen Bothnien , Lapland , Medelpadien,
en den Bothnifchen zeeboezem.
ANGERMAN-FLODT , grote vloed in Zweden ,
die in Lapland ontfpringt, en zich aan de Medelpadifche grenzen in den zeeboezem van Bothnien
ftort.
ANGERMUNDE, kleine ftadt benevens een fterk
ilot in Komiand aan de Ooft-Zee, aan een Baai.
ANGERMUNDE, kleine ftadt en oud Hot aan een
Meer de Munde genaamt , in de Ucker-Mark,
word in 't gemeen Nieuw-Angermunde genaamt.
ANGERORDT , ftadt in 't Hertogdom Bergen,
daar de rivier Anger in den Rhyn valt.
ANGERS, Hooftftad van de Provintie Anjou in
Vrankryk, die door den vloed May enne in twe delen gefneden word. Deze grote en volkryke ftadt
heeft een fterk kafteel, benevens een Bifdom, onder den Aartsbiflchop van Tours ftaande, als ook
een Parlement en Univerfiteit, die in 't jaar 1348.
gefticht wierd.
ANGERSBURG, zie Angerburg.

ANGHIFRA, Hooftftad van het Graaffchap van
den zelven naam in 't Hertogdom Milaan.
ANGHI£RA , een welbewcont en vruchtbaar
Graaffchap in 't Milaneefche, 't welk ten noorden
aan de Italiaanfche voogdyen der Zwitzers, ten
fcuiden aan de Provintien Vercellois en Novarois,
ten ooften aan het eigentlyk zo genaamde Milaan,
en ten weften aan het dal Aofta grenft. Het voorheen beroemde geilacht der Burggraven van Anghiera was zyn oorfprong daar aan verfchuldigt,
tegenwoordig behoort het benevens de meefte
plaatzen die aan het grote Meer leggen, den Graaf
Borromei toe.
ANGITOLA, kleine ftad in Calabria Oltra, in 't
Ryk van Napels , aan den vloed van den zelven
aaam, die zich niet ver daar van daan in de Golf
¥an S, Euphemia ftort.

ANG,
A N C L E , kleine ftad in Poitoti in Vrankryk ] aan
den vloed Anglin heeft een Abdy, omtrent 9. M
ten weften van Poitiers.
ANGLEN, ANGLIA MINOR , klein Landfchap in

het Hertogdom Sleeswyk , tuffen en Flensburg en
Gottorp, 't welk omtrent 5 M. lang en vier breed
is, en zich tot aan de Ooft-Zee uititrekt.
ANGLEN, zie Angeln.
AWGLE SAILLANT, is in de

Vefting-Bouwkunft

een hoek, die van de veiling naar het veld uitfteekt;
Angle rentrant, een hoek, wiens punt binnewaarts
naar de veiling gaat.'
ANGLE DU FLANC ET DE LA COURTINE , is de

Opening welke de zyde (flanc) en de Gordyn van
een bolwerk maken. Angle de l'Epaule of Schouderhoek is de opening, welk de zyde en de punt
van de oppervlakte maaken. Angle flanquant of
ftrykhoek, word van 1 tegen elkander overftaande
oppervlaktens (faces) gemaakt. Angle flanqué of
de punt, van twe oppervlaktens in de uitent e fpit$
des Bolwerks. Angle Pclygone , of de la Gcrge
(de keel-hoek) is de opening welke door twe gordynen veroorzaakt word.
ANGLESEY , Eyland in de lerlandfche Zee , 't
welk door de Zee-engte Menay van het Engelfche
Landfchap Caernarvan afgefcheyden word. 't is 7
M. lang en 5 breed, heeft veel koorn en vee, is
daar by v/el bewoont, heeft over 362, vlekken, en
behoort tot Noord-Wallis.
ANGLIRE. kleine Vloed in Poitcu in Vrankryk,
ANGLURE, kleine ftad in Champagne in Vrankryk , aan den vloed Aube.
ANGOLA, Koningryk in .Neder-Etlüopien, wiens.
Koning dien van Congo enigftns cynsbaaris. Evenwel zyn de Portugezen hier zo fterk, dat wanneer
dezelve Koning Anno 1667 den Portugezen ergens in
verongelykt had, hy gevangen genomen, en zyn
hooft in 't volgende jaar naar Liffebon gezonden
wierd. De Portugezen hebben hier enige Zilvermynen en fchanffen, als ook de ftad St. Paul benevens een goede haven, de grootite handel, die zy
hier dryven, is in flaven, die zy hier kopen, en
naar Amerika in de Zuikermolens en mynen zenden. De Inwoners zyn domme Heydenen , en
gaan naakt, hoewel de Portugezen ook begonnen
hebben het Chriftendom onder hen voort te planten.
ANGORX, zie Angoury.

ANGOTE, Koningryk in Abyfïïnien, met ontoegankelyke bergen omringt, grenzende tegen 't oosten aan 't Koningryk Tigre.
ANGOUIESME, Hooftftad van 't Landfchap Angoumois in Vrankryk, op een berg, waar langs
de vloed Charente loopt. Zy heeft een fterk ftot,
benevens den titel van een Hertogdom en Pairfchap, en een Bifdom , dat onder den Aartsbisschop van Bourdeaux behoort,
ANGOUMOIS , klein landfchap in het generaal
gouvernement van Orleans.
ANGOURY , ANGORI , ANGAR, Turckfche ftad in

klein Azien, by den oorfprong van den vloed Zangari, benevens een Sangiacaat. Voor dezen is het
een beroemde en Aaitsbiiichoplyke ftad geweeit
ANG*

ANG. ANH.

ANH. ANL ANK. ANN.
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heerlykheid in het Graaffchap Zutfen, aan den Ysfel, het vorftlyk huis van Salm toekomende, wierd
1711 van de Franfchen geplundert.
ANHOLT, ANOUT, klein Deens eyland tufTchen
Jutland en Holland', in 't zo genaamde Cattegat.
De aannadering daar van is voor de fchepen wegens de zand-banken zeer gevaarlyk, welke zich
tegen 't zuiden een Myl lang onder water uitftrekken.
ANIAN , een zee-engte tuffchen het land JelTo,'
het eyland California, en groot Tartaryen, khdö,
Azien en America van een, en men kan niet recht
zeggen hoe ver het zich uitltrekt.
AKGUIEN , ENGUIEN , kleine Had en Barony in
ANIAN, ftad in China, in het landfchap Chu't Ooftenryks Henegouwen , 5 M. van Bergen, daar quami, in Azien.
men allerhande Tapyten werkt.
ANIAVA , groot voorgebergte in 't land JefTo,
ANGUILLARA , vlek in 't Paduaanfche gebied, legt noordwaarts tegen Japan, en is van de Holaan de Adige, benevens een Meir van den zelven landen ontdekt.
naam , de Venetianen toekomende.
ANILCO, kleine ftad in noord-america, midden
ANGuiLLARA , kleine Itad in den kerkelyken ftaat, in Florida, benevens een gebied van den zelven
aan het Meir van Bracciano gelegen, in 't Pauflyk naam, 't welk een vorit op zich zelven heeft.
ANIMACHA, vloed in het land der Malabaren in
gebied , daar de vloed Arcne uit het genoemde
Indien, die in 't Koningryk Kalikut ontfpringt, en
Meir loopt.
ANguiLLE, een vaivde Antillifche Eylanden in zich 6 M. van Cranganor* in het Indiaaniche Meer
America, in de Noord-Zee, de Engelfchen toe-' ftort.
komende, en ten ooiten van Porto Ricco gelegen.
ANIMOSITEIT , Partyfchap , verbittering : daar
De Engelfchen noemen het zomtyds naar deszelfs van zegt men, daar is tufTchen beyde partyen een
ronde fbrm the Snake-lsland , of het Slange-Ey- grote animofiteit, dat is te zeggen, zy zyn zo geland.
beten en verbittert op elkander, dat de een voor
ANGÜN, ftad in groot Tartaryen aan den vloed den ander niet wyken wil, gelyk tot nu toe in Engeland tuffchen de Torys en Wighs is ge weeft.
Logaa.
ANJOU , landfchap onder het generaal gouverneA N G U R I , zie Angoury.
ANGUS , Landfchap in 't noorden van Schot- ment van Orleans in Vrankryk, 't welk ten noorland, weiketen ooiten de Noord-Zee, ten noor- den aan het hertogdom Maine , ten wetten aan
den de Provintie Mernis en Mar, ten weiten Perth Bretagne, ten zuiden aan Poitou, en ten ooften aan
en Gouree, en ten zuiden den vloed Tay tot gren- Touraine grenft. Het word in opper en neder Anjou verdeelt, en is vruchtbaar in wyngewas, en
zen heeft.
ANHALT, oud Prinsdom in Duitsland, in de op- lyen. 't Was voor dezen een graaffchap en is einperfaxifche Kreits aan de Elf en de Saai, tuffchen delyk een hertogdom geworden, en is by ons lanOpperfaxen ten ooiten, het Prinsdom Halberitad gen tyd door den titel van hertog van Anjou de
ten weiten. het Graaffchap Mansfeld ten zuiden, tweede Zoen van den Daufyn vérftaan die den 4
en het Hertogdom Maagdeburg ten noorden gele- April 1711 ftorf, dezelve die door het teftament
gen , wiens Prinflen uit 4 linien beftaan, naamlyk van Karel den Ilde zich op den troon van Spanje
Deflau, Bernburg, Cöthen, en Zerblt. Uit de Bern- gedrongen heeft, en van zyn aanhang Filippus de
burgfche linie fproot eertyds de Hartsgerodifche, die Vde genaamt, ook eindelyk in het Weeniche vrein 1710 uitgefturven is. Van de tegenwoordig le- dens traktaat voor rechtmatig Koning van Spanje
vende Vorften van dit gellacht, zoek onder hunne door den Keyzer erkent is. In 't jaar 1710. is de
titel van Hertog van Anjou aan den tweden Zoon
afzonderlyke benamingen.
ANHALT , ALT-ANHALT , een oudKafteel op den van Lodewyk, Hertog van Bourgogne gegeven.
Harts, een half myl van Hartzgerode aan den vloed
A N I S , gebergte in de Provintie Velay in de SeSelcke gelegen, waar van het Vorftendom Anhalt vennes, op 't welke de ftad Puy geboud is.
den naam voert, hoort onder Bernburg.
ANKASTEN, fteedje aan den vloed Ens in OpANHAUSEN, AHAUSEN, oud Benediktyner K]OO- per-O oitenryk.
ANKLAM , zie Ancklam,
ftcr by Wafler-Trudingen, aan de Wernitz, in 't
ANNA , koopftad in Woeft-Arabien , aan den
Markgraaffchap Anfpach in Frankenland. Is tegenEufraat, heeft maar eene ftraat, die evenwel eniwoordig een Anfpachifch Ambacht.
ANHAUSEN, Kloofter by Heydenheim in 't Her- ge Mylen lang is,
togdom Wurtemberg, aan den vloed Brentz, was
ANNA, noch een andere ftad in Woeft-Arabien,
voor de Reformatie een Benediktyner Munniken of, zo andere willen, in 't Gelukkig-Arabien, aan
Kloofter, maar tegenwoordig heeft het een Luiter- den vloed Aftan, 2.8 M. van Balfora.
fchen Abt, die te gelyk een van de WurtenbergiANNABERG,berg-ftad in de Aarts-bergfche Kreits
fche Landftanden is.
in Meiflen , daar goede erts groeven gevonden
ANHOLT, AENHOLT, kleine ftad, flöt en vrye- worden, 9 M. van Diefden, Niet ver daar van
G 2,
daan
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in getalle, over de Sofalifche kult in Afrika tegen
het Canaal van Mozambique gelegen. Zy geven
ryft, veel vee, graauwen amber, grote en kleine
paarlen , die zy uit enige fchulpen koken, waar
door haar witte glans benomen word, en in een
rode verf verwillelt.
ANGOY, kleine Provintie met den Titel van een
Koningryk in Ethiopien, in 't Koningryk Congo in
Africa, wiens inwoners naakt gaan en domme heydenen zyn. De Engeliche en Hollanders halen veel
Haven uit dit land, welke zy tegen enige waren
verruilen, en hier na naar America zenden.

ANN~

ANN ANO

da~1l1 is de Schreckenberg , waar van een 7.ekel'e vintie SClni.gallien, drie 111. van Mietau.
munt dcnnaam van Schreckcnbergers heeft gekre- . i\NNIAN Had in her Gouvernement van Orleans;
In het landfchap Beauce.
gen.
~ Al\NABO~, eyland in de Africaanfche 'Le: , 't
AN~IVERSARiEN, zyn de jaarfeeflen van de dood
welk daarom 7.0 hiet ,,0111 dat het op een nicuwjaars van voorname perfonen, die in de Roomfche kerk
(hlg ontdckt wierd, Het heeft 6 M. in den 0111- met ziel-miflen en dicrgclykc plechtigheden geviert
trek, en komt de Portugezen toe, die daar een worden. Of oak wel de jaarlykfche plechtige vienngen van geboorte-naan1s-vredes-krolllngs, -cn 0Gouverneur hebben.
ANNA~UCHL, vennaaklyk fiot en heerlykheid in verwinningsdagen.
A NNOBON, zie .Annabon.
.'t hertogdom Kaerndrcn.
. ~
ANN,",BURG , een fchcon ]uH: en jacht flat beneANNONAY, kleine Had in het landfchap Vivarois
yens een fleedje in de Saxifche Keur-Kreits , 4~1. in de Sevennes, aan den vloed Dcume , geeft den
van Wittenberg , wicrd voor dezcn Lochau ge- titel van Marquifaat , en k0111t het gcilacht van Ven.
naarnt , en hceft den tcgenwoordigen naam van tadour toe.
Anna , Kcurvonl Auguf~us van Saxens Gernalin ,
ANNONCIADE , veiling in Savoyen , welke de Hergekregen , die het gelticht heeft. De daar by ge- tog~n weer hebben laten Ilechtcn , wyl hun de belege Lochauer Heyde word in 't gemecn ·ook de zetnng tc veel koflte.
ANNONE, kleinc ftad in hct landfchap Aleflandria,.
Annaburgifche Heyde geon'la~11t.
.
.
ANN acrons of Annncteugt , een volk In Brazi- in het Milanees , ann den vloed Tanaro , tuflchen
lien, in Zuid-America , in deCapitania van Porto de beyde landfchappcn Cafal en Acqui. Het kornt
den Marquifen van P01.'li toe.
Seguro.
ANNAtES, zyn l.ronykcn, tyd-jaar-cn gcfchicdc- ANNOSSI, CARCANOSSI, ANDROEEIZAHA, landnis becken.
.
fchap op het eyland Madagafcar in Africa. De
Franflchen hebben ' er cnige volkplantingen , en de
ANNAM, zie Tunguin.
.
ANN AN , kleine vloed in 't zuiden van Schotland, grond is zeer ·vruchtbaar.
welke in de Provintic Twcdalc inhet gebergte ElAN'HULLER TIS, iets voor nietig verklaren.
~Jir ontfpringt , en z.ich in den zce-boezem van
A·NNULUS PISCATORIUS, de Viflchers Ring. Zo
wordher Pauffelyke Zegel genaamt , daar Petrus
Solway ftort, .
ANN,\N, ANNANDAN, hooftflad in de Provintie in t. yn viffchers boot op gcgravcert flaat , en in 't
Annandale , aan den 10 evengenccmden zee-boe- gerncen 'worden de Apotlolifche brcvettcn in rood
zem in zuid Schotland , welke het rechtheeft Ge~ was daar IDee verzegelt, Dele Pauflyke ring word
na de dood van den it Vader door den kardinaal
deputeerden in 'r Parlement te zenden.
ANNANDALE, Provintie in zuid Schotland ,die kamerling in ftukken gebroken en ieder Pans 1'a~lt
.
ten ooften Eskedale ~ .ten noorden, Cluydesdale , zich een nieuwen maken.
ten weften Nithefdale , en ten zuiden den zee-boe-. ~ ANNUNCIADE, iseen geefllyke orde, anders die
van' de 10 .deugden 'van de H. Maagt genaamt , waar
zern van Solwa y tot grenzen heefr,
onder naar de mening del' katholvken de cerfte is ,
ANNATEN, zyn de inkomftenvaneen gants jaar,
welke desene die een openftaande bifdoln of abdy dat haar dcor den Engel Glbri~i het gcheim de;'
kr)rgt aan~ de Paullyke lenner leveren lnoet ,'t gcen lnenfchwording geboodfchapt ,vierd , \vaar na~u die
Inen zegt in de 14de Eeu\v opgekolne~ te zyn. ortie ook den naam vocrt. 1-1cn 'legt dat 1Y V2n
Hedendaags ,vord in plaats van zulke lnkon1ften Johanna gemalin van .Ludo"vyk XII. koning van
cen grote fcnn gelds betaalt. De. AD.:1aten zyn e- Vrankryk gefticht is, en van de Pauz.en in de jaren
ven\vel in aile katho]yke landen nlet In gebrwk.
150 I en IS I 7 beveftigt. ...r
. ANNECY, ANECI ,groote Had in ~avoyen, aan . ,&,l\NNuNCiATA, is een tekcre b!oederfchap te Ro-·
e·en Meir van den zelven naaln, 't welk dezelve men, die uitvryen,vil1e onqer zi.ch een fOlnme
door verfcheyde beken beyv~tert. Zy is de refi- gelds t~ zalnen legt, uit het v·; elke j~larl yks 350 .landentie plaats des BHfchops en des I)olnkaplttels van ge dOC.i.lters ten hlHvlyk beftecd of ill cen kloolt(,l'
Geneve, en heeft een flot , \\'aal' op eertydS de· kunnen gedaan ·worden, hoev;c] het getal der eel'-'
Graven van Geneve hun verblyf hielden. Anno fie altyd groter te zyn ge2.egt ,vord. DeLe broe-·
derfchap voert den naalTI naar het fceft 'Vnn Maria;
1.'703 wierd het van de Franfchen verovert.
ANNECY LE VIEUX, kleine plaats dieht by het boodfchap, de\vyl de uitzet aIle ja~r op dczen dag_
.
voornoernde Annecy, daar vaor· heen de inv.,roners gefchied.
~{tln het niet1\ve Annecy gcwoont hebben.
ANNUS SAXONICUS' ,- een Saxifch rcchtjaal', at-ANNECY, een tneir, Iniddcl1 in het landfchap waar hy cen gClueen jaar noeh e~ll Saxifchc uitficl
Genevois in S:1voyen, 't \yclk olntrent dric N1.1ang, van 6 ,veken en 3 dagen.gerckent \vord.
en ecn half M. breed is, 't is ongeillcen diep, en
ANONYMUS, eenonbekentfchryver, die cen hoek
~eer koud, daar0111 oak niet viichryk, naden1aal of fchrift zouder zyn naan1 te Dlelden uitgceft.
het water van de olnleggende !loge bergen, die geA~OT. klcine Had in Provence, aan den ldcidurig Inet Sneetnv bcdel\t zyn, in dit 1\'leel' her nen vloed v\lire. Zy is de voornaalnite in 't gebergte van dat landichap.
onder loopt.
ANNELAND, een Heerlykheid in de NederlantANOTH, ANETH, ecn van de Sorlingifche eylan{che Provintie Zeeland, op het EyklOd 1"01c11.
den, aan het \vel1-eindc van Engcland,
.
A,Not,rr, zic ,dnlJolt. .' .
~NN~.!61}Vl\G ~ ~fi~~ !tad jp ~oUJlaud.~ ~.Il de; Prq-:
0
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ANSPACHÏR , of Nurnberger Wald, Word het g e ANSA, kleine vloed in Italien, welke in Friaul
©ntfpringt, en na dat hy voor by Aquileja gelopen bergte en het woud tuiTchen Neurenberg en deii
vloed Tauber in Frankenland geheten.
is zich in de golf van Venetien ftort,
A N S E , zie Ance.
ANSEDONIA, ANSXDONIA, kleine Had in 't gebied

ANSTRUTTER, zie Amftrutter.
ANTARCTICA REGIO NES , zie Terra Antarttica.

ANTAVARES een natie van wilde volkeren in 'f
van Sienna in 't groot-hertogdom van Florencen,
aan een kleine golf, die de vloed Pefcia by iyn luidelyk deel van 't eyland Madagfcar in Africa,
val in het Toskaanfche Meir maakt.
ANTAY, zie Altay.
ANSENE, kleine ftad in Opper-Egypten in AfriA N T E , TOKORAY , kleine ftad benevens een haca op een berg, niet ver van den Nyl-ftroom, 20 ven in de Africaanfche Provintie Guinee op de
M. van Cairo.
goudkuil, 3 M. van de kaap van de drie punten.
ANSERMA, zie Anzerma.
A N T E , kleine vloed in Normandycn, die zichANSIANACTES, zyn volkeren op het eyland Ma- in de Dive ftort.
dagafcar in Africa, tegen over het eyland S. MaANTEGAST, zie Andegaft,
ria.
ANTEGOA, zie Antïgoa.
ANSIDIANO, kleine Had in Portugaal, tuifchen
ANTELAPSARII, zie Supra-Lapfaril
Coimbra & Tornar.
ANTEQUERA, kleine ftad aan den vloed en het
ANSIDONIA, zie Ansedonla.
meir Antequera in 't koningryk Grenade in Spanje,
ANSIGUAINS., ANCIAQUAINS, volkeren in Afri- Het oude flot Alcafaliaop den berg dwingt deze ftad.
ca , aan de Grenzen van de Koningryken Congo en
ANTEQUERA NOVA, ftad in de noord AmericaanLoango in Opper-Ethiopien, zy zyn zeer vaardig fche Provintie Guaraco in nieuw Spanje: heeft een
en fluks in 't lopen, fpringen , worftelen, en van een biffchop die onder Mexico hoort.
beproefde trouw.
ANTESSE, ANTISSA, ftad op het eyland MeteliANSINA, zie Anfeng.
no in den Archipel, had voor dezen een biffchop,.
x
ANSLO , OPSLO , hooftftad in de Provintie Ag- onder Metellino ftaande.
gerhus, aan den zeé-boezem Anfloye in NoorweANTESTATUUR, is een verfchanffing, in der yl
gen , tegen over het flot Aggerhus, heeft een goe- opgeworpen, om een overig ftuk gronds of bodem,
de haven , en een Biffchop, onder Drontheim be- waar van de vya'nd reeds een deel ingenomen heeft.»
horende. Na dat dezelve gants afgebrand was, is te betwiften ,in zekeren zin hiet het een verfchans-xy van Chriftiaan IVde, Koning van Denemarken, fmg met een borft wering van aarde, voor door de
in 't jaar 1-614 van nieuws weer opgeboud, en haar baition getrokken, op dat de vyand het overig deel
de naam van Chriitiaan-ftad gegeven. Zy heeft een niet innemen kan.
hofgerecht , voor 't welke de gerechtszaken van
ANTHAKIA, zie Antkchia»
Noorwegen befliit v/orden , en waar in de koningANTHiLL,een vlek in Engeland in het Graaffchap
lyke Gouverneur, die op het flot te Aggerhus woont, Bedfort, 2 M. van de ftad van dezen naam.
prefideert.
ANTHROPOMORPKITEN , AUDIANEM , waren ketANSLOYE , zee-boezem aan de noord-zee by de ters, die God een nienfchelyke geilaltc, naar dewel*
Had Anflo, in de Provintie Aggerhus in Noorwe- ke hy d,en menfeh gefchapen had, toefchreven.
gen.
ANTHROPOPHAGI, hieten luiden dit menffchen
ANSPACH , ONOLTSBACH, Markgraaffchap in Duits- vleifch eten, gelyk 'er noch hedendaags in Ameland , 't welk tegen 't noorden aan 't Bisdom Wurts- rica , in Braziiien en Terra Magellanica, gelyk ook
burg, ten weften aan 't Bisdom Bamberg, ten zui- in Africa, in Zanguebar en op de kuft der Kaffers
den aan het graaffchap Hohenlohe en Oettingen , te vinden zyn. De Spanjaarden hebben grote moeigelyk ook aan 't Bisdom Aichftadt, en ten ooften te aangewend om deze barbaren te verdelgen,
aan den Opperpalts en 't Neurenbergfche gebied maar hebben de gene, die diep landwaards inwogrenfi Dit Markgraaffchapword ook het Burggraaf- nen , niet onderbrengen kunnen.
fchap Neurenberg onder 't gebergte genaamt, beANTIADIAPKORISTEN, waren in de lóde eeuw
itaat uit 4 opper-ambachten, als Onoltsbach of An- die gene, welke zich fterk tegen de Adiaphoriften
fpach , Schwabach , Creilsheim , en Uffenheim. aankantten, wyl deze in enige plechtigheden en
Het word door een Markgraaf uit het huis van zedefteliingen, welke zy voor onverfchiilig hielden,.
Brandenburg geregeert ,• welke den Luterfchen Gods- den katholyken toevielen, daarin tegendeel de andienft toegedaan is. De tegenwoordig levende dere beftandig by hun oude wyze van -godsdienft
Markgraaf hiet Carolus Fi idericus Wilhelmus, is den bleven.
12, Mey 1712 geboren,en ftaat onder voogdyfchap
ANTIANI , zie AnzJani.
zyner vrouw moeder, die een gebore Vorftin uit
ANTIBES, gefortificeerde ftadt benevens een Cihet hertoglyke huis van Wurtemberg ftuttgard is, tadel en veilige haven aan de zee-kuft van Provengeboren den 20 Aug. 1694. en weduwe zedert den ce, tegen de grenzen van 't Graaffchap Nizza. Zy
8 Januari 172.3.
heeft een Biffchop die onder Embnm behoort, en.
ANSPACH, ONOLTZBACH, weigebouwde refidsn- haar veftingwerken wierden 1707 door de Bombartie ftad van de Markgraven dezes naams, aan de dering der hoge Geallieerden zeer befchadigt, wel*
Onoltsbach of beek van Onolts, daar die in de ke evenwel daar na gerepareert zyn, en met enige
Retzat valt, 5 M. van Neurenberg gelegen, heeft fchanffen voorzien, gelyk men ook daarom een groeen fchoon relidentie flot»
""~
" '""" ~~~"" ten berg voor 4e ftadt geflecht heeft.
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ANTICHAMBRE, voorvertrek in een vorftelyk Paleys, 't welk naar de audiëntie kamer leyd.
ANTICIPEREN , iemand voor komen , wat in
voorraad nemen. Antiek ando geld krygen , is
wanneer men in een zeker contract geld voor uit
'krygt.
ANTICOLI , vlek in den kerkelyken ftaat in Italien,
in Campagna di Roma.
ANTICOSTI, ANTISCOTI, eyland in noord-Ame-

rica in nieuw Vrankryk, in de golf van St. Laurens,
tuffchen het eyland Terreneuf, en de kullen van
Grenade. De FranfTchen bezitten het, en hebben
*er eenige volkplantingen naar toe gezonden.
ANTICYRA, eyland in den Archipel, in de golf
van Zeiton , tuffchen het eyland Negroponte, en
de kullen van Theffalien, daar veel zwarte nieswortel groeit.
ANTIDICOMARIANI, of AntiMantA,
een foort
van Ketters, anders Helvidianen genaamt , welke
voorgaven dat Jofef by Maria na des Heren Chriftus geboorte noch kinderen verwekt heeft.
ANTIFELLO, kleine en Hecht bewoonde Stad in
klein Azien, tuffchen de fteedjes Patera en Coranto.
ANTIGNANO, Ooftenrykfche Stad in Iftrien , in
liet Graaffchap Mitterburg, 18 Mylen yanLaubach.
ANTiGOA,een van de Antillifche eylanden in de
noordzee, de Engelfchen toebehorende , 't welk
gevaarlyk is om aan te landen, naiemaal het eyland rondom met rotzen omringt is.
ANTIGONA , kleine Had in Macedonien in Griekenland , den Turk toekomende.
ANTIGUEDA, vlek in oud Callilien in Spanjen,
in het Gebied van Burgos.
ANTILIBANUS, gebergte in Syrien tegen over den
berg Libanon, van welken het door een vruchtbare valey afgefcheyden word. De Druiifche Chriftenen bewonen het zelve , en de befte plaats daar op
hiet Albano.
ANTILLES, een deel eylanden in de noordzee,
tuffchen zuid-America en het ooftelyke deel van het
eyland Porto Ricco, dewelke van hun voorgaande
bewoners ook de Caribifche eylanden genoemt zyn
de voornaamlte zyn 18 in getal. Eigentlyk wordenze in twe delen verdeelt, naamlyk in de eylanden Barlovento van 't noorden naar 't zuiden,
en de eylanden Sottovento van 't ooiten naar 't
wellen, en worden hedendaags meeft van Franffchen, Hollanders, en Engelfche bewoont. Enige begrypen 'er ook de Lucayfche eylanden onder,
gelyk ook Porto Ricco, Hispaniola, Cuba, en Jamaica , en deze 4 laatfte noemen ze de grote Antilles. Ieder, zo ^ eel 'er bekent zyn, word onder
den Letter, waar mee zyn naam begint, befchreyen.
ANTIMILO, klein bergachtig en woei! eyland in
den Archipel, ten noorden van het eyland Milo
gelegen.
ANTINOMIANEN, waren ketters in de 16de eeuw,
welke voornaamlyk Helden, dat wy na de verkryging van het Evangeli geen geboden meer nodig
hadden, ook meenden zy dat noch de goede werken de Zaligheid bevorderden, noch de quade die

ANT.
verhinderden, dat God geen Land over de xondefï
ftraft, dat de zwaarlle zonden by de kinderen der
genade geen zonde zyn, enz.
ANTIOCHETTA, Turkfche Had in Azien, op de
Zuidlyke kuil van Natoliën, tegen over het Eyland
Cyprus, heeft een biffchop onder Seleucia behorende.
ANTIOCHIA, ANTHAKIA , grote Turkfche Had aan

den vloed Orontes of Farfar in Syrien. Zy is gants
vervallen, en of fchoon een Griek zich Patriarch
van deze Had fchryve, zo durft hy> zich doch maar
in de ftad Damafcus ophouden.
ANTIOCHIA , kleine Had in 't noordlyke deel van
Syrien, aan den berg Taurus in Azien.
ANTIOCHIA, TACHIALI , Turkfche Had aan den

vloed Modre in klein Azien of Natoliën.
ANTIOCHIA, Turkfche en flecht bewoonde flad
in Caramanien in Natoliën, heeft een Biffchop, die
onder den Patriarch van Konftantinopelen ftaat.
ANTIOCHIA, kleine Spaanfche itad in het Gouvernement van Cartagena, op het vaile land in zuidAmerica , vyftien mylen van de Had de S. Fe d'Antiochia.
ANTIOCHIA, LE PERTUÏS D'ANTIOCHE , kleine

zee-engte in de Gafconfche zee, tuffchen de kullen
van de beyde eylanden, Oleron en Re.
ANTIPACHSU, klein eyland niet ver van Corfu,
tegen1 over Epiren by Griekenland.
ANTIPAROS, klein eyland in den Archipel, daar
een beroemde Grot te zien is.
ANTIPATHIE, afkeer, natuurlyke haat, aangebore tegenheid desgemoeds:dit woord word tegen
over Sympathie geftelt?waar van wy op zyn plaats
zullen fpreken.
ANTIPATRIDE, voor dezen Affur genaamt, een
ftad in Fenicien aan de Middelantfche zee , 16
mylen van Jaffa.
ANTIPENDIUM, een Gordyn, dat voor de Katholvke altaren hangt.
ANTIPHONA , de tegenftem , een text dien de
Kannunniken, of anders twe koren der geeftelyken, die tegen elkander overftaan, twemaal afzingen. Hier van daan word in de katholvke kerk het
grote Latynfche gezangboek Antiphonale Romanum genaamt,uit het welke de Kanunniken en andere geeftlyken hunne getyden zingen.
ANTIPODES, zyn by ons die volkeren , die aan

den anderen kant des Aardkloots wonen, en alzo
hun voeten tegen de onze keeren, welke nacht hebben, wanneer het by ons dag is.
ANTIQUERA, zie Antequera.
ANTISCOTI, zie Anticofti.
ANTISSA, zie Antejfe.

ANTITACTES, ketters in de Chriflenheid, dieaffpruitzels waren van de Gnoftiken, zy gaven voor
dat de zonden eer beloning als lira f verdienden, en
volgden hun driften in alles in.
ANTITRINITARII, hieten alle de gene,die d e H .
Drie-eenheid loogchenen ? in zonderheid wordende
Socinianen zo genaamt.
ANTIVARI, ftad aan de kuil van het Adriatifch
Meer in Dalmatien, den Turken toebehorende,
heeft een Biffchop.
ANTACI,worden in de Geographie die volkeren
genaamt,

ANT. ANV. ANW;
genaamt, die een Meridiaan, maar verfcheydc Parallellen hebben, en van den dag en nacht evenaar
de ene noortwaarts, de andere zuidwaarts even ver
af zyn, daar van daan komt het datze te gelyk
middag en middernacht, maar gants verfchillende
jaargetyden hebben.
A T O I N G , vermaaklyke ftad, aan de fchelde in
Henegouwen, een myl van Doornik , heeft een
fchoonoud flot en is in denUtrechtfen vrede van 't
jaar 1713. den Prins van Espinoy weer ter hand geftelt.
ANTONGIL, een ftuk lands op het eyland Madagafcar, benevens een zee-boezem van den zelven
naam.
ANTONIANA ACIDULAL5 zie Tillerborn.
ANTONYNSCHE ZUIL Th ROMEN, is een beroemt
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Duits-Lotteringen, en de Inwoners zyn ten delen
van den Roomfchen, ten delen van den Hervormden Godsdienft, en hebben van den Keyzer vryheid van Tollen door het gantfche Roomiche ryk
verkregen. Ook is hier van daan de Queichifchc
vaart tot naar Landau gegraven,
A N W I C K , zie Alnewik.

ANZA , vloed in 't hertogdom Milaan, welke op
de uiterfte grenzen van Zwitserland ontfpringt, en
zich in het graaffchap Anghiera met den vloed T o fa by het fteedje Vogogna verenigt. De omleggende landftreek word daar van daan Val d'Anzaïca genaamt.
ANZERMA , Provintie in zuid America, in het koningryk Popayan, benevens eenftadvan den zelven
naam, die ook S. Anna d*Anzerma genoemt word2
en aan den vloed Cauca legt.
A N Z I , kleine ftad benevens den titel van een
Marquifaat in de Napelfche Provintie Bafilicata, de
Printten van Belvedère uit het huis CararTa toekomende.
ANZIANI, of oudfte, zo noemt men de 9 raadsheren te Lucca, die benevens den Gonfaloniere de
ftad regeren.
A N Z O , woefte ftad in Campagna di Roma in
den kerkelyken ftaat, aan een klein voorgebergte,
daar Paus Innocentius XII. een haven wilde laten
maken , doch toen het werk bereyds een ftukweegs in de hoogte opgetrokken was, wierd het
van de baren weer om ver geworpen,

gedenkteken, 't welk de Raad te Romen tereeren
van Keyzer Antoninus Pius heeft laten oprechten,
en daar'op zyn ftandbeeld laten zetten , in wiens
plaats tegenwoordig des Apoftels Paulus beeld van
den Paus daar opgezet is. De zuil is 206 trappen hoog, en de daar op mtgehouwe figuren Hellen des Keyzers merkwaardigfte daden voor.
ANTRIFFT, kleine vloed in Hellen, tiie zich by
het dorp Zeil in de Schwalm Hort.
ANTRIM, graaffchap in de Provintie Ulfter in
Ierland, benevens een flot van den zelven naam
aan het grote meir Neag.
ANTRONA, vlek in 't hertogdom Milaan , aan
den kleinen vloed Orefca, in het graaffchap Anghiera. Het omleggende land word Val d'AntroAOSTA, AOUSTE , hooftftad in het hertogdom
na genaamt.
ANTROPOLI, Had en haven op het eyland Can- Aofta in Savoyen, aan den vloed Doria, benevens
een Bifdom onder den AartsbifTchop van Tarantaidia, aan den vloed Naporal.
fe Haan de. Dit hertogdom beftaat uit het dal
ANTROS, zie Cordouan.
ANTWFRPEN , grote en welbeveftigde ftad aan Aofta, benevens noch 6 andere valeyen tuifchen
den oever ter rechter zyde van de Schelde, in het de Alpen. Het grenft tegen 't ooften aan het her'hertogdom Brabant, aan de grenzen van het graaf- togdom Milaan en het landichap Biella, tegen 't
fchap Vlaanderen. Zy is benevens haar gebied een zuiden aan het graaffchap Canavefe, tegen 't wefvan de 17 nederlantfche Provintien , heeft een Bis- ten aan 't graaffchap Tarantaife, en tegen 't noordom , onder den Aartsbiiïchop van Mechelen ftaan- den aan 't Walliferland.
AOULA, fterk flot in Itallen, in het ïandfchap
de, en een zeer fterke citadel met 5 Baftioenen en
brede diepe grachten , gelyk ook een beroemt Luneggiana den Marquis Centurione toekomende.
APACHES, een wilde natie in noord America, in
tuighuis en een goede haven, ende fchepen kunnen langs vaarten in de ftad komen. Voor heen nieuw Mexico, die een zeer grote ftreek lands bewas het een zeer beroemde koopftad, eer de koop- zitten , en van de Spanjaarden in vierderly natiën
handel in de zeftiende eeuw wegens den oorlog der verdeelt worden, namentlyk Apaches de Perïllo,
Kederlandets met de Spanjaarden en de verdrukking Apaches de Xillo, Apaches de Navaio, en Apaches
"wegens den Godsdienft naar Amiterdam overging. Vagueros. Zy wonen in 't veld onder hutten, en
Anno 1706. wierd zy van den hertog van Marlbo- zyn alle noch heydenen.
rough met verdrag ingenomen, en in^ de RaftadAPAFJ , een voornaam geflacht in Zevenbergen,
iche en Badenfche vredens travaten aan het huis van dat met het huis van Ragotzi lang oin het vorftenOoitenryk afgedaan, anno 1723. is zy vanden Key- dom Zevenbergen getwiit heeft, en waar van de
zer tot een reiidentie plaats der directeurs van de laatfte vorft Michaël Aparl Anno 1713. zonder kin <
gmeuw opgerechte Ooftendiiche Compagnie be- deren te Wenen geftorven is. Het ftamhuis van
-jnoemt. Het omleggende land word het Marqui- dit geflacht was het flot Apanagyfalva in Zevenberfaat van Antwerpen genoemt.
gen gelegen.
APALACHITEN, volkeren in de Provintie Florida
ANVERSA, ftad in Abruzzo citra, aan den vloed
in' noord America , tegen het gebergte Apalatai,
P-efcara in 't ryk van Napels.
ANWEII.BR , fteedje den Paltsgraaf van Twee- die voor 't grootfte gedeelte reeds den Chriitelyken
bruggen toekomende, anderhalf M. van Landau, Godsdienft omhelft hebben.
APAMEA, ftad in Syrien in Azien aan den vloed
aan den vloed Queich. Het flot hiet Trieffels, en
Is van grote vierkante Henen door Keyzer Fre- Orontes > heeft een Éiflchop die onder Antiochien
<krik Barbaroffa geboud. 't U een doortocht naar ftaat.
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ftad in Natoliën aan de Propontis, tuf- meeffi van Arabieren bewoont, die delelve Bemant
en Cycique, was voor dezen een aarts- drea noemen.
A POLL ON IA , voorgebergte op de zuidelyke kuil van
zetel. De Turken noemen dezelve teGuinee in Afiïca, daar de rivier Manca in de zee valt,
Mirlea.
APOKZOY, is de twede ftad in Siberien wanneer
APANAGE, zie Appanage.
APANAGTSALVA, oud ilot in Zevenbergen , en men uit Rufland komt. Zy legt aan den vloed van
den zelvcn naam.
Hamhuis der vorfien van Apafi.
APOSTASY, hiet de afval * van het Chriilelyk geAPANTA, Provintie in Terra firma in zuid America , tuffchen den Amazonen vloed, en het meer loof, en t o een afvallige word Apoftaat genaamt
Apojiafia perfidu is, wanneer iemand van het ChriParima.
APARIA, Provintie in 't land der Amazonen in ftendomtot de Joden of Heydenen afvalt. Apoflafia
lnobedient'tA is, wanneer een Geeftlyk perfoon zyn
xuid America.
Abt,
Gardiaan, of ooverften niet meer gehoorzamen
A P E , eenoud kafleel, vlek en ambacht in het
4ot het graaffchap Oldenburg behorende Ammer- wil. Apoflafia Irregularhatis is, wanneer iemand de
eenmaal aangenome orde en derzelver regel verlaat
land, een M. van Stickliufcn.
APELEEN, een marktvlek in het gebied van Ro- Daar van daan itaat het by de katholyken aan geen
tenberg in het graaffchap Schaumburg, onder Hef- munnik vry uit een ftrenger in een zachter orde over te gaan.
ien-Caffel behorende. ^
APOSTOLEN TE VENETIEN worden twaalf zekere
APEN BERG , zie Abila.
APEN BURG , ilot en tteedje in het oude mark adelyke familien van de oudfte huizen genaamt, als
Brandenburg tuffchen Gardeleben en Soltwedel, de Contarini, Morofmi, Badouari , Tiepoli, Mihet gellacht van Schulenburg als een oud Hamhuis cheli, Sanudi, Gradenighi,Memmi,Vaüeri, Dandoli, Polani enBarozzi.
toekomende.
APOSTOLI, worden in de rechten de affcheids
APENNINO, een van de beroemfte gebergtens in
Europa, dat zich aan de grenzen van het graaffchap brieven genoemt, die de onder-rechter na dat 'er
Nizza van de zee-alpen affcheyd, midden door Ita- geappelieert is, aan den opperrechter meedeelt. Alien by de 700 Italiaanfche Mylen tot aan de gren- poftoli refmatorn hiet het bericht , waar in de lage
•2,en van het graaffchap Bafilicata dringt, en zich rechter de grieven van het apél wederlegt , Apofionaderhand in 2 delen tot aan de zee-engte, die het li reverentiaies, dat de lage regter voor het Apel of
tot des felfs aanneming den opper-rechter eershalven
""koningryk Napels van Sicilien fcheyd, uitftrekt.
APEN RAD E , ftad en amt in Sleefwyk, aan een overgeeft.
zeeboezem van de Oolt-Zee, omtrent 3 M. van APOSTOLICI, APOTACTICI,Ketters in de 9 en de
Flensburg. Zy is niet heel fraai geboud, en heeft u d e eeuw, die den Huwlyken ftaat en alle tydelyke goederen verachten.
een oud afgebroken ilot.
APOSTOLISCHE KAMER , is een rechtbank te RoAPERIOPOLI, Had op het eyland Candia, in het
men , voor de welke alle zaken die den fchat of de
gebied van Canea.
APETOUS , volkeren in Brazilien in zuid-America, pauflelyke kamer betreffen afgedaan worden.
APOSTOLISCHE KELDER, is het pakhuis waar in
die onder de landvoogdy van Puerto Seguro flaan.
APFALTERN, fchoon ilot en heerlykheid in op- des Paufïen wyn legt , en daar voor geld getapt
per-Crain, 3 m. van Laybacl^voor dezen Egg by word.
APOSTOLISCHE KONING, APOSTOLISCH RYK , zo
Fuppetfch genaamt, maar na dat het in de vorige
eeuw aan de vryheren van Apfalter geraakt is, heeft word de koning en het koningryk van Hongaryen
zedert Stephanus I , die de eerfte koning, en Chrifhet dezen naam gekregen.
APFEL sTA'D T , kleine vloed in Thuringen, die by telyke regent van dit ryk geweeft is , welke het
Tambach in het Thuringer Wald ontfpringt, en by Chriftendom daar in voortgeplant heeft, genaamt,
Want toen Miefco, de eerfte Chrifte Hertog van PoMolsdorf in de Gera valt.
ApHTHARTODociTEN, ketters in de 6de Eeuw, len te Rome om den koninglyken titel aanhielt, en
'die van de Eutychianen afitamden, en -zich tegen Paus Benedictus VII. de kroon reeds had laten
het Concilie van Chalcedon fielden. Deze konden klaar maken , zegt men dat hy in den droom
geen begrip van Chriiius lyden krygen, en meen- van God vermaant wierd , dat hy deze krocn
den, dat hy van deontfankenisafonfterflykgeweeft niet aan Miefco, maar aan den onderweeg zynden
gezant van Stephanus, Aitricus genaamt, benevens
was.
APIANO , kleine ftad in het Hertogdom Milaan, liet kruis zou vergunnen, waar van daan de Onga-tuffchen <le beyde Rivieren Sevcfe en OIona, den rifche kroon naderhand Corona San da of Apoito-.
lica genoemt wierd, om dat zy van den ApoftoliGraven del Rio toekomende.
fchen ftoel is voortgekomen.
APOLACHOS, ilad en ilot m Weil-Indiën.
APOLDA, ileedje in Thuringen, 1 uren Van Je- APPANAGE, een zekere fom gelds, inkomften of
na, ten delen deze Univerfiteit, ten delen den Her- landeryen , welke koningen, voriien, graven of
tog van Weimar toekomende, en wegens de me- andere hoge ftaatsperfonen, by de welken het recht
nigte van kouffebereyders ? die daar wonen, be- van eerlï geboorte ingevoert is, hun jonger broederen of neven tot onderhoud en tot een erfdeel
kent.
APOLLONIJL, ftad in het Afrikaanfche koningryk plegen te geven.
Barca3 benevens een bequame Haven. Zy word
APPANAG3BRIN, is %Q ïeel als een jongen Heer
" "
naai

APAMEA,
fchen Burfa
biffchoplyke
genwoordig
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naar mate van ?,yn geboorte onderhoud geven, of uitfpraak van den rechter, of befcheyd dat hy op
iets van de landeryen of derzelver inkomiten mee- een zaak geeft.
delen zo dat een geappanagecrdeheer zo veel is als
APPOINTEREN,IS zo veel als iemand befcheyden,
een heer die voor de regerende linie wyken moet, tyd en plaats llellen: ook, zich met iemand veren zich met zyn aanbedeelden uitzet vergenoegen, dragen, in rekenings zaken met elkander over een
maar indien die linie uitflerft kan hy tot de regering komen.
geraken.
APPROCKE , een loopgrave , is een gracht die
APPARELLE, is een weg die altyd fchuins op- krom en door allerhande omwegen tegen een beleloopt, waar langs men de Hukken op de wal kan gerde veiling gegraven word, op dat daar door de
biengen, en de loldaten laten afmarcheren.
belegeraars de veiling naderen en dezelve beftormen
APPE'L SLAAN hiet alarm liaan, met de trommel mogen. De wegen welke de belegerden in de aarden vyand uitdagen.
de maken, om den arbeyd der belegeraars te verAPPELDOORN, ileedje in Gelderland, naar den hinderen, worden Contre-Approches genaamt.
kant van de zuider-zee.
APRUDEAYNA, zie Abrugbariia.
APPELLANT, is een perfoon die appelleert , of
A P T , Had in Provence in Vrankryk , aan den
zich op een hoger rechter beroept.
vloed Calavon, benevens een bifdom , onder den
APPELLATIO, de beroeping van een lager rech- Aartsbirlchop van Aix ïtaande: de Biilchop voert
ter op een hoger.
met een den titel van vorll, die voorheen macht
APPELLATIONSKAMER TE PRAAG , is een hoog gehad heeft om geld te munten.
gerichts hof, van keyzer Ferdinand I. aangelegt,
A P U I , wilde volkeren in zuid America in Brazivoor 't welke de akten van de Bohemifche en Si- lien, welke by den oorfprong van den vloed de
lelifche proceiï'en , als partyen met de uitfpraak Janeiro wonen.
der eerfle inftantie niet te vreden zyn, gants ten
APUETA, PUGLTA,POUILLE , een van de 4 hooftende gebracht moeten worden. Van de uitipraak provintien van 't koningryk Napels , aan de golf
dezer kamer kunnen partyen niet verder aan den van Venetien, dewelke zeer vruchtbaar is, en drie
koning van Bohemen appelleren, maar na geitelte- lanclfchappen begrypt, namentlyk Capitanata, Banis der zaken alleen om reviiie der Hukken aanhou- ri, en Otranto.
den, of in 't crimineel hun toevlucht tot de genaAPURIMA, vloed in het landfehap Peru, in zuid
de van den keyzer, als koning van Bohemen, ne- America, die in den vloed Xauxa valt.
men.
AQUADOLCE, ATKYRAS, PIDARA, vloed in Ro~
APPELLATUS, APPELLATA, hiet de party tegen manien, die by Selivrée in de Propontis valt.
de welke geappelleert is.
AQU/E SATELLI/E , middelmatige Had in MontAPPELLEREN , hiet in een proces zich van een ferrat in Italien, heeft warme baden, en een Biflager rechtbank tot een hoger keren, als men zich fchop die onder Milaan behoort.
door een uitipraak bezwaart vind, op dat het van
AQTJAPENDENTE, pauflyke ftad op een heuvel,
den hoger rechter moge verandert worden. Hier daarde vloed Paglio voorby loopt, in hetlandlchap
van daan zyn de landsheren gemeenlyk gewoon in Orvieto in den kerkelyken Haat. Zy is taamlyk
hun refidentie of andere bequame plaats een appel- groot, maar flecht bewoont, en heeft een bifdom.
lations gerecht aan te ftelleris en met raadsheren
AQUAPULCO, zie Acapulco.
te voorzien, die in den naam van de hoge lands oveAOJJARIA, kleine Had aan den vloed Scultenna,
righeid in rechtzaken de laatfle uitfpraak geven.
in het landfehap Frignana, in 't hertogdom ModeAPPENNAGE , zie Appana^e.
na , 5 M. van de Had van dien naam: men vind
APPENZELL, ABTSZELL, hooftplaats of vlek van 'er gezondheids bronnen en warme baden.
het Zwitzerfche kanton Appenzell, aan den vloed
AQUARII, ketters in de 9 eeuw,die dezen naam.
Sitter. Dit kanton is kathoiyk en gereformeert, kregen om dat zy water in plaats van wyn in het
legt tegen 't noorden aan de abdy van St. Gal, te- H. Avondmaal gebruikten,
gen 't wellen aan 't graaflchap Toggenburg, tegen
_ AQUASPARTA, kleine Had in het pauflyken ge't zuiden aan 't graaflchap Sargans, en tegen 't oof- bied in het landfehap Ombria, op'eenjberg, benevens
ten aan het Rhyndal, word in twaalf delen of zo- een kafteel en den titel van een hertogdein, het
genaamde roden verdeelt, waar van 'er 6 rooms- geilacht van Cefis toekomende.
katholyk, de andere 6 van den hervormden godsAQUATACCIO, A P P I O , kleine vloed in den kerdienft zyn.
kelyken ïlaat in Campagna di R.oma, welke zich
APPIO , zie Aquataccw.
niet ver van Rome in den Tiber ilort.
APPLANEREN, gelyk en effen maken, by voorAQUAVIVA, kleine plaets in de Provintie Bari ia
beeld een weg of plaats.
't ryk van Napels, waar na het beroemde ItaliaanAPPLEBY, kleyne ftad in Weflmorland, aan $en fche geilacht Aquaviva den naam voert.
vloed Eden in Engeland, heeft zitting en item in
AQUAVIVA , vlek in 't ryk van Napels , in het
't Parlement.
graaflchap Molife, is voor dezen een ilad geweeik
APPLEDORE, kleine ilad in de engelfche ProvinAQUE DI MONDRAGONE, beroemde baden in 't
tie Kent aan den vloed Rotlien.
ryk van Napels, by het vlek Mondragon, in de
APPOINTEMENT , hiet zo veel als gagie, is een Provintie Terra di Lavoro, tuffchen de monden
zekere bezolding of geld , dat men maandelyks of van de ftromen Volturno en Garigliano.
jaarlyks ontfangen heelt: zomtyds hiet het ook de
Ac^yELüNDA, groot meir in Africa, in het ko-
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ningryk
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ningryfc Congo en Angola, waar uit vele grote ri- beftaat uit drie delen, namentlyk Arabïa Petras*,
vieren haar oorfprong hebben.
Deferra , en Felix, of 't fteenachtig, waeft en geAQUI , ftad en koningryk op het eyland Niphon lukkig Arabien , en op de zee-kuften vind men
paarlen, koralen en cornalym Het fteenachtig Ain Japan.
AQUI, ftad in het hertogdom Montferrat , aan rabien grenft ten weften aan Egypte en de rodeden vloed Bormida, en de hooftplaats van het ge- zee , tenr noorden aan Paleftina en Syrien , ten
bied van Aqui, benevens een bifdom, onder den ooften w ord het van het woeft Arabien, en ten
Aartsbiffchop van Milaan kaande, en een heerlyk zuiden van het gelukkig Arabien door zware geberggezondheids bad , dat veel bezocht word. Het tens afgezondert. Het is meeïtendeels onvruchtlandfchap Aqui grenft ten noorden aan het graaf- baar , en deszelfs inwoners leven ten delen onder
fchap Afti en de Proviniie Cafal, ten ooften aan, vorften, ten delen zwerven zy heroin, maar zyn
het Alexandrynfche gebied in het Milaneeiche, ten alle den Turken cynsbaar. Het woelt Arabien heeft
'zuiden aan het gebied van Genua,, en ten weden tegen 't weften het fteenachtig , ten zuiden gelukaan het Marquiiaat Spigno ,, en het gebied van kig Arabien, ten ooften den Eufraat, en ten noorden Diarbeck benevens Syrien tot grenzen, 't.Is.
Alba.
AquiGiRP.s, zeker volk in Brazllien in zuid A- vol wilderniffen, en deszelfs inwoners , die ook
zekere vonten onderworpen zyn, maar meeltenmerica, by het gouvernement de Spkitu Sanéto.
AQUIGNY, kleine Had in Normandyen, benevens deels in tenten wonen, zyn den Turken cynsbaar?,
doch de gene, die aan den Perziaanfchen zee-boeden titel van een Barony, 6 M. van Rouaan.
AQUILO , hooftilad in Abruzzo oltra, in 't ryk zeni wonen, behoren meelt onder Perzïen. 't Gevan Napels, op een heuvel daar de vloed Pefcara lukkig Arabien is driemaal zo groot als de andere
voorby loopt. Zy heeft een bifdom onder den beyde, en ook veel vruchtbaarder. Ten noorden
Aartsbiffchop van Chieiï ftaande, en is in de jaren grenft het aan de beyde voornoemde delen van
1703. en 1706. byaa te enemaal door de aartbevin- Arabien, ten weften aan derode zee, ten zuiden
aan de Arabifche zee , en ten ooften aan den Pergen geruineert.
AQUILEJA, verwroefte ftad in Friaul, daar zich ziaanfchen zeeboezem. Het beltaat uit verfcheyde
de rivieren Anfa en Torre verenigen. Zy komt prinsdommen , waar van 'er enige fchryvers 14,..
het huis ;van Ooltenryk t o e , en dewyl het zelve te andere weiniger optellen. -In 't Afrikaanfch Barbagelyk meende gereehtigt te zyn om een Patriarch ryen en voornaamlyk in de landen des keyzersvan
te verkiezen, zo verplaatften de venetianen deszelfs Fez en Marocco vind men veel hondert duizenden-,
leiidentie naar Udine. In oude tyden was Aquile- Arabieren, die met vrouw, kinderen, vee en hun
ja zo beroemt dat men het het twede Rome noemde. dwaries of vliegende dorpen , welke maar uit
AQUINO , een redelyk vervalle ftad in Terra di Hechte hutten van linnen of door een gevlochte1
Lavoro, in 't ryk van Napels, benevens den titel biezen beftaan, van ae eene plaats naar de andere
van een graaffchap, den Hertog van Sara toeko- trekken, na dat zy goede wyde en water vinden,,
mende , en een Biffchop, onder den Aartsbiffchop den keyzer alle jaar de Garam dat is het tiende deel
van het geen zy bezitten betalen, daar zy door een
van Capua ftaande.
AQUITANIA , was voor dezen de naam van dat wet toe verplicht zyn,- ook wanneer zy door de
genaamt, ai te
ftuk van Vrankryk,'t welk tuflehen het Pyreneefch keyzerlyke bevelhebbers, Alcaides
zeer verdrukt worden, dikwrils de gewone fchatting.
gebergte, de Loire, en de Atlantifche zee ingeflo- geweigert hebben te betalen, en zich in 't gebergte
ten is.
geretireert hebben, zo dat het grete moeite gekoft.
AQUIÏANISCHE ZEE , is een ftuk van de Atlanti- heeft hen weer onder de gehoorzaamheid te brenfche zee, dat ftuk van Vrankryk befpoelende, dat gen.
voor dezen Aquitania genoemt wierd.
ARABISCH GEBERGTE, legt in Arabien , en be~
ARA, vloed in Cataïonien, welke in 't Pyreneefche gebergte ontfpringt, en zich by de ftad Ainza grypt de drie bergen Horeb, Sinai, en den St.Katharynen berg.
met de Segre verenigt.
ARABISCHE Z E E , is een deel van den ooftlykenARABA, een van de Antillifche eylanden in America, den Hollanderen toekomende, legt 8 M. oceaan, aan de zuidlyke kuilen van Arabien.
ARABISCHE ZEEBOLZSM, zie R-jde'zee.
van Curaflau, en heeft ongelooflyk veel geyten.
ARACAM, zie Arracan.
ARABAT, ftad in 't Europeefche Tartaryen, de
ARACH, anders Petra genaamt,. hooftilad van A~
Crimmeifche Tartaren toekomende.
ARABICI, waren ketters in de 3de eeuw in Ara- rabia Petraea, of het fteenachtig Arabien, dut naar
bien, welke voorgaven dat de 2 iel te gel/f ir et het deze plaats zo genoemt is, legt op een hoge rots>
ligchaam ftierf,en ook met het zelve v c . r opftann en is daarom zeer fterk.
ARACKALASCH, kleine Stad in opper-Ongaryen«,,
zou. Maar hier n a , toen zy van VL-. dwaling
2 m. va.i Hat wan.
overtuigt wierden, herriepen zy hunne uu:v!ng.
A R A Q , Keyzerlyke ftad en refting in opper-On-ARABIEN , groot landfchap of ichier eyland in
Azien, .'t welk ten weiten de rede zee, ten zuiden garyen-in het Arader-gefpanichapaari den vloed Made Arabifche zee, ten ooiten den Pei r • • -. hen zee- rofch, tegen de Zevenbergiche grenzen, is na den.
boezem , ten noorden het land §c[\ 5 j >:,rbeek en Carlowitlchen vrede recht gerbrtiflceert , en tot
den Eufraat tot grenzen heeft. H_; '-rj-v / ; / a by een grensvefting tegen de Tm'.en gemaakt Eer
de 600 Mylen van 't zuiden ten noorden uic, en Temeswar in handen van de Chriftenen viei,-vvi,rd'
hiei
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•hier grote koophandel tufTchen de Chriitenen en
Turken gedreven. Het gefpan-of-graaftchap Arad
legt tufTchen de TheifT, de zeven-berglche grenzen,
en het Czanader gefpanfchap.
ARAGON , vloed in het koningryk Aragon , welke
in t Pyreneeiche gebergte ontipringt , en zich in
.ÏSavarre tuiLnen 1 adela en Caiahorra m den Ebro
i:; ort.
AR GON, voor dezen Hubania Tarraconenfis genaanit, koni.-.gryk ir; Jpanje, 't wek ten noorden
liet Pyreneeën gehe: r , ten weden Navarre en
CaitiTien, ten zuwen v^encia, en ten ooiien Caitalonicn tot grenzen hecrt. Het begrypt met een
het kleine koningryk x>brarbia, en het graarïchap
Hibagorca. De Inwoners van Aragon hadden voor
heen grote voorrechten, en plachten den koning de
macht om te regeren met deze woorden toeteitaan,
Wy, dh zo gosd zyn ais gy , fijUen u tot onzen Koning en Heer tan , ,r>der cUt 'voornaarde dat gy onze
"voorrechten ke ie hei mr ,et! or-s o;, ze vfjheid lam ,en anders niet. Maar Fdippus V . heeft hun die in 't jaar

1708 ontnomen,, en hen aan de Caüiliaaniche Wetten onderworpen, de wyl zyKarel III voor hun koning erkent hadden.
ARAN, een vruchtbare valey in de FranfcheProvintie C onferans in Gaiconjen, aan 't Pyreneefche
.gebergte waar in de Garonne ontfpringt.'
AR <N, een van de Hebridifche eylanden op de
weftelyke kuiten van Schotland, 'm den zeeboezem
van Cluid.
A R A N , eylanden by de weftlyke kuiten van Ierland, welke in noord-en zuid-Aran verdeelt worden. De eeriie leggen op de kuil van Dongal, de
laatfte aan de golf van Galioway , en zyn de laatftgenoemde drie in getal, namentlyk Killenoy, Kiltronon en Shere, welke den titel van een hertogdom voeren.
ARANAGASCH, ftad in opperOngaryen, anderhalf
-myl van Onoth.
ARANDA DE DUEKO, ftad aan den vloed Duero
in oud Caftilien, aan den grooten weg van Burgos
naar Madrid gelegen.
ARANJOS, de kleine en grote Aranjos, zyn 2 rivieren in Zevenbergen , de eeriie ontipiingt by Claufenburg, de andere niet ver van OiFenbanya, en na
dat zy zich by S. Seiraly verenigt hebben , ftorten
zy zich boven St. Emmerich in den vloed MaTOfcll,
'ARANJUEZ, fchoon lufthuis van den Koningvan
.Spanjen, niet ver van de rivieren de Taag en Xa-trama in nieuw-Caftilien, waar op de koning op zekere tyden van 't jaar na het gemaakte hof-reglement zyn verblyf houd. Het legt 7 mylen van Ma•drit, by een dorp, ook Aranjuez genaamt.
ARANYAS, vloed in Zevenbergen, welke by de
ftad Torenburg wat goud voert , en boven Carlsburg in de Marofch valt.
. •
ARARATH, hoge berg in Armenien, niet ver van
de Had En van, op wiens top de Ark van Noach
ïia den zondvloed bleef ruften, waar van 'er na de
mening van zommigen noch enige overblyfzelen te
zien zyn. De Armeniërs houden hem voor zeer
heilig, kuilen 3 als zy hem zien , den grond 3 en
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doen hun gebed.
ARASCK , :tadin 't AfrikaanfcheKoningryk Fefch»'
welke een goed kalteel en haven heeft.
ARASST , kleine Had aan de Liguüifche zee, in'e
Genueeiehe ce/red, welke goede handeling inzonheid met koralen dry ft.
A RAST, had in de Perziaanfche Provintie Servan,
na de Xafpilche zee toe.
A R ^ T H , 2ie Jrad.

AR-.TT, of Aras, Jraxes, fterke en fnelle vloed
in Turcomannia in Azien, die op 't gebergte Arat
ontipringt en in de Cafpiiche zee valt.
AR AU, kleine weibewoonde üad op een heuvel,
aan aen vloed Aar in Argouw in Zwitzerland, van
Gen Hervormden Godsdienit, en het kanton Bern eniger maten onderdanig , daar de Gereformeerde
kantons hun iandvergaderingen honrlem Hierwierd'
in de maand Augutlus 1712. de vrede tuiïchen Zuricli
en Bern en de vyf ouie plaatzen Lucern, Uri ,•
Shweitz, Unterwalden en Zug gefloten.
ARAUCO, ftad en vruchtbaar landicliap aan een
vloed van den zelven naam in de zuid Americaanfche Provintie Chili, welke zich langs de zee-kuft
tufTchen la Conception en Imperiale uitftrekt.
ARAVIO, kleine ftad benevens een fterk kafteeï
in Gallicien in Spanje, op de Portugeefche grenzen.
ARAXES , zie Aratt en Hendimir.
ARBA , RAE , SCARDONA , eyland in de golf van

Venetien, aan de Morlakiche kuiten , den Venetianen toekomende. Het heeft een ftad van den zelven
naam, daar een biilchop is, die onder den Aartsbiftchop van Zara ilaat.
ARBAGE, gebergte in de Zweedfche provintie
Finland.
Au BAR , AYBAR, ftad in 't koningryk Navarre,
by anguieia in Spanje.
AR BEGA, AR:ECIA, fterk kafteeï m Cataionicn,
4 m. van Lerida,
A R BEN , zie Avhon.
AR BERG , fraai fteedje en voogdy in 't kanton
Bern, benevens een flot, dat van alle kanten van
den vloed Aar omringt word, 2 m. van Bern , dry ft
goeden koophandel, begrypt ook een zekere ilreek
lands onder zich, en hectt voor dezen zyn eige
Graven gehad, tegenwoordig komt het het kanton
Bern t o e , dat hier een Landvoogt houd.
AHBIA, kleine v.oed die in 't Hoientynfche gebied ontipringt , en zich in den vloed Ombrone
ftort.
ARBITER COMPROMISSARIUS , een Scheydsman»

die van beyde partyen aangefteit word om hun
verfchil af te doen. Deze uitfpraak hiet Arbitrage,
en moeten de partyen het daar by laten heruiten, maar
de uitfpraak van een anderen Scheydsman, die door
geen compromis verkoren word , verbind de partyen niet verder dan het hen behaagt, en hier toe
behoren de Mediateurs inden ooilog
AR BO, vloed in de Provintie Weilermanland in
Zweden, welke zich in*het meir Meier ftort.
AREOGA, zie Abro%a.

ARBOIS, kleine ftad aan den vIoedLauftine,in't
Franche Comte in Viankryk, wegen haar goeden
wyu beroemt*
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AREON , AR BEN , Had en oud ilot aan de Boden gen , en zyn voor 't overige onvertfaagde foldateh
fcee in Turgow, welke wel den bifTchop van Con- te paardt.
ftïins toebehoort, en wiens ftcdehouder op het Hot alARCHIBUSEREN , zie Arquebuferen.
daar woont, maar de burgers hebben voor zich een
ARCHI-DIACONUS, volgt in. de Roomfche kerk
byzonderen Amman en Raad, en genieten verfchey- na een bifTchop of aaitsbifTchop, en neemt in zyn
de voorrechten, Haan ook met de 10 plaatzen in plaats de vilitatie van het biidom waar, vooityds
Zwitzerland, die deel aan Turgow hebben,in eed- was hy de eerfte onder de diaconen, en nader hand
genoodfchap.
is deze naam ook aan de priefters gegeven.
AREORAN, een van de Pithyufifche eylanden m
ARCHIDONA, Itad in Andaluiien in Spanjen op
de Middellantfche zee, dicht by het eyland Yvica. de grenzen van Grenade.
ARBURG , ftad en flot in het kanton Bern m
ARCHIEF-KAMER, hiet dat vertrek, waar in de
Zwitzerland,aan den vloed Aar en de grenzen van documenten, oude blieven en hantveften van een
het kanton Solothurn, niïichen Arwangen en A- vorft, land, of gemeeneheit bewaart worden. Die
rau gelegen, het kanton Bern toekomende.
hier het opzicht over heeft word Archivarius geA R C , kleine vloed in Provence in Vrankryk, naamt.
die in den zee-boezem van Berre valt.
ARCHIMANDRITA , heeftin de Roomfche en GriekA R C , ARCHE , vloed in Savoyen 5 die op de fche kerk het gezag over alle abten en kloofters in
grenzen van Aofta ontfpringt, door het graafichap een gants ryk of Provintie, gelyk 'er ook zo een
Maurienne loopt, en zich in de Ifere tlort.
in Mcilien is. Anders is deze titel in de Roomfche
ARCADES, zo biet een geleert genoodfehap in kerk niet zeer gemeen, maar in Mcskovien word
Italien , wiens doelwit is de galante ftudien en hy noch gebruikt.
voornaamlyk de Italiaanfche poëzy te doen bïoejen.
ARCHIPEEAGUS , of Archipel is de naam van een
Het is Anno 1690. te Rome begonnen, en heeft zee, die met vele eylanden bezet is. Voornaamzich naderhand door gants Italien verfpreyd.
lyk word door den Archipel de iËgëifche zee verARCADIA, Provintie midden in 't koningryk Mo- ftaan , welke ten weften tufïchen de kuiten van*
rea, benevens een itad van den zelven naam, den Morea, Griekenland en Macedonien , ten noorden
tufTchen Romanien, ten ooften tufïchen Natoliën»
Venetianen toekomende.
ARCAS, Had in Paleftina in Azien, voorby de en ten zuiden tufïchen Candia legt. De meelt e eylanden in den Archipel zyn onder het Tuikiclie
welke de Sabbath-vloed loopt.
ARCEGOVINA, of Hercegov'ina, landfehap in Dal- jok. Deze naam word ook noch aan andere plaatmanen ~aan Bofnien en de Adriatifche zee, van de zen in de zee gegeven. Archipelagus Maldivarum
Italianen Santa Sabata genaamt, en ten delen den is een deel der Indiaanfclie zee , en begrypt de
Venetianen, ten delen den Turken toebehorende. Maldivifche eylanden op de Malabarifche kuiten,
De hooftitad, daar de Bafla zyn verblyf houd, Archipelagus S. Lazari is een deel van de ooft-zee,
tufïchen Japan en de Phf ippynfche eylanden, die
voert den zélven naam.
vol? eylanden legt. Archipelagus Mexicanus hiet de
ARCENAW , verwoefte itad in Pomeren.
grote zee-boezem in noord-America by Mexico,
ARCH , zie Ar co.
die met zeer veel eylanden bezet is. Archipelagus
ARCHAMBAUT , zie Bourbon.
ARCHANGEL , itad in de Moskovitifche Provintie Novi Belgii, is een deel van de noort-zee aan de
Divina, aan den vloed Divina, 6 m. van de plaats kuiten van nieuw Holland in noort-Amerika.
daar hy zich in de witte zee ftort. Zy is wegen
ARCHIPRESBYTER , zie Aarfs-priefier.
haar bequame haven en den koophandel zeer beARCHITECTUUR, de bouwkunit. Zie het Natuur
roemt, zo dat 'er altyd een grote menigte fchepen, en kun ft Woordenboek.
maar inzonderheid Engeliche,Hollandfche, Deenfche
ARCIERGUARDE, word in Wenen de keyzerlyke
en Hamburgfche inlopen , en de waren, die uit lyfwacht te paard genoemt.
Moskou komen , infehepen, en de hare uitladen,
ARCIM , Itad in Walachyen , aan den vloed
't welk den czaar veel geld aan tol en andere rech- Alauta, of Alt.
ten inbrengt.
ARCIS , kleine itad aan den vloed Aube in CliamARCHE , zie Arc.
pagne in Vrankryk,
ARCHE , Itad en kaftecl in het prinsdom BarcelARCISA, kleine Üad in 't hertogdom Milaan,aan
lonette in Italien, welke de Bontgenoten in 't jaar <-den oorfprong van den vloed Olona,den Marquies
1710.. den Franfchen ontnamen, en de daar inleg- Arcimboldi, en den Graaf Borromei toekomende,
gende bezetting tot krygsgevangenen maakten, en
A I C K , een vaartuig dat van voren fpits en van
by derzelver uittocht naar Piemont het ilot lieten achteren breed is, met een platten bodem, dat op
fpringen.
de hoven elf gebruikt word.
ARCKENTS, zie Argens.
ARCKEL, een gebied in Brabant, in 't AntwerpARCHES COURT, of the Court of Arches, is het fche quartier, waar in de itad Lier legt.
voornaamfte en oudfte confiftorie in Engeland , 't
ARCKf o , ARECKLO , kleine itad benevens een ilot
welk den Aartsbiflchop van Kanterbury toekomt, inde Ierlandfche Provintie Leinfter, aan de lerlantfche.
en waar in de geeitlyke zaken beilift worden*
zee, benevens een kleine haven, het geflacht van
ARCHIBUSIER RUITERS, dienen in Croatien den Butler, dat nu den Hertoglyken titel van Ormond
Generaal te Karllïad tot een lyfwacht , hebben ku- voert, toebehorende.
iajüTen aan, e;i een fchooa tygervel om 't lyf hanARCO , kleine flad in 't Bifdom van Trent aan
den
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den vloed Sarca niet ver van Riva en het Meir di
ATIDRATÏÏ, fcie Athirde.
Garda, aan een berg , waar op een fterk kafteel
ARDRES, zie Ardea.
ftaat, de Graven van Arco voeren^ daar hun naam
ARDRES, kleine maar geforthiccerde ftad in Pina, dien het toekomt, en die veel fchone goederen cardyen, in het graaffchap Guines: 't is een grensin het gebied van Trent bezitten.
vefting tegen de Nederlanden, en word in de boven
ARCOS, kleine maar zeer neringryke ftad aan en de beneden ftad verdeelt.
den vloed Guadalette in Andaluiïen in Spanjen,
ARDROSEN, zie Androjm.
benevens een kafteel op een rots, en den titel van
ARDUMTON, flad in de provintie Kyle, in zuideen hertogdom, waar na zich het geüacht Ponce Schotland.
de Leon noemt.
AREEICO , kleine itad op het eyland Porto Ricco
ARCOS, kleine flad aan den vloed Xalon in oud in noord America.
Caitilien in Spanje.
ARECK , A RE , vloed in Engeland in het landfehap
ARCTICA REGIONES, zie Terra ArÖiica.
York, die zich in den vloed Humber ftort.
ARCUEIL , is een dorp op het eyland van Vrankryk,
ARECKLO , zie Arckfa.
in 't latyn Arcus Julii, beroemt wegen zyn waterARELAT , was voor dezen een groot koningryks
leyding, waar door het gezonde water naar Parys, dat Burgundien , Dauphiné, Provence, Savoyenen
dat 'er niet ver van daan is, geleyd word.
byna gants Zwitzerland onder zich begreep.
ARDACKER, marktvlek aan den Donau in neder
ARIMBERG, prinsdom en kleine ftad aan den vloed
Ooftenryk, dat tot het nabygelegen kloofter van Ahr, den voriten van Aremberg toekomende, die
den zelven naam behoort.
tot den Nederrynfchen Kreits behoren. De tegenARDART, ARDFEAKT, hooftftad in 't graaffchap woordige hertog van Aremberg en Arichot LeopolKerry, in de Ierfche ProvintieMouniler, heeft zit- dus is den 14 odeber 1690 geboren, verkreeg in
ting en Item in 't parlement, als ook een bifdom, 1709 na de verovering van de itad Mons het^ goudat onder den Aartsbiffchop van Cashel behoort.
vernement van Henegouwen, en trouwde in 't jaar
ARDEA, ftad in Campagnadi Roma in het pauf- 1711 met Louife, eén princes van Biffignano, uit
lyk gebied, benevens den titel van een Marquiiaat, dewelke den 4 auguitus 1721 een prins geboren
wierd.
komt de familie van Cefarini toe.
ARDEA, A R D E E , A R D R E S ,

vloed in Norman-

ARENDEREN , zie Arrendtren.

dyen in Vrankryk, welke by Avranche in de zee
ARÈNDONCK, kleine itad en een van de vryfteden
valt.
in B:aband,by den vloed Wympe, aan de grenzen
ARDEBIL , ftad in Perzien in het hndfchap Adir- van 's hertogenbofch. Door den oorlog is zy zeer
beizan, is taamlyk g^oot, maar heeft geen muren, in verval geraakt.
en legt tuiTchen hoge en met iheeuw bedekte berARENS, flad en flot in Arragon in het graaffchap
Ribagorca aan de Catalonifche grenzen.
A R D E C E , zie Ardefche.
ARE NS BERG , ftad aan den vloed Roer in 't herARDEE, ftad in de Ierlandfche Provintie Lifter , togdom Weiifalen , benevens een fchoon kafteel,
-aan de grenzen van de Provintie Leinitei.
heeft voor dezen eige graven gehad. Zy is de hooftARDEN NES, een groot woud, 't welk zich door ftad van 't graaffchap Arensbergr. 't welk het aarts''t gantfche hertogdom Luxemburg, het zuideiyke Itift Keulen, ais een recht ryks vaan Leen toedeel van het bifdom Luick, en het graaffchap He- komt, en uit kracht van het welke het gemelde ftiit
negouwen, en het noordelyke deel van Champa- het jus Primipilariatusofde,opper opzicht in krygsgne uitftrekt. Tegenwoordig word dat eigentlyk zaken tuifchen den Rhyn en Wezer bezit.
het Ardennerwoud genaamt, dat zich van ThionARENSBERG, fchoon vlek in het amt Tremsville töt aan Luik omtrent de 30 m. uitftrekt.
buttel in Stormarn ,y in Holflein, vierde half myl
ARDts, fchier eyland van het graaffchap Douw- ten noord-ooiten van Hamburg.
De in de Provintie Ulfter in Ierland.
AHENSBURG, AHRENBERG, hooftftad en flot op
ARDESCHE, ARDECE, vloed in Vrankryk, die het eyland Oefel in de coit-zee, daar de gouverin 't gebergte van de Sevennes ontspringt," en zich neur over het gantfche eyland woont. Anno 1710.
in de Rhone ftort, een m. van Pont S. Efprit.
wierd zy van de Mofcoviten afgebrant.
ARDFEART, zie Ardart.
ARENSHAUG , oud flot op een berg in OofterARDILA, vloed in 't Spaanfche Eftremadura, die land , niet ver van Neuitadt aan de Orla. Het
%ich met den vloed Guadiana verenigt.
ambacht dat den zelven naam voert is een van de
ARDLISA, kleine itad op het fchotfcheeyland Ju- vier verpande ambachten, aan Auguitus keurvorfr,
ra, aan de ooit?y de.
van Saxen voor'de onkoften in 't beleg van Gotha
A R DRA, ANDHA, ARDRES, klein Iconingryk en aangewent, overgegeven: voor dezen hoorde het
ftad in Guinea in Africa, 't welk van een koning Saxen Seits toe, nu Haat het zedert 1718. onder
geregeert word, dien zyn onderdanen zeer grote Keur-Saxifche gehoorzaamheid.
eerbied toedragen , nademaal niemand op zware
ARENSWALDE, grote itad in nieuw Mark Branftraf, zonder uitdruklyk bevel in deszelfs kamer ko- denburg, aan drie meiren in een fchone kndftreek temen durft,uitgenomen de Marabout, die zynvoor- gen de Pommerfche grenze gelegen , 8 m. van
naamite itaatedienaav is.
btettyn. Zy heeft door oorlog en brand veel geARDRAGH, itad in het Ierfche graaffchap Long- leden , en is noch riet volkomen weer opgeford, benevens ,een bifdom ? onder Armagh beho- boud.
rende,
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ARENYS£E,overoudefladin deoude-Mark aaneen
binnenmeir van den zelven naam, dat een myl in den
omtrek heeft, en door een aartbeving, zo men wil,z3ii
ontdaan zyn, niet ver van Zeehaufen enz. Word
m de oude en nieuwe ihd verdeelt, heefteen ade!yk jufferen kloofter , en een Keur-Branden burgs
flot en amt.
ARENTZHAUSEN, nieuw geboud fteedje in het
graaffchap Lutzelllein in de Elfas.
AREQUIVA, ftad in zuid-America, in 't koningrykPeru, 26 m. van Lima. Niet ver daar van
daan is een goede haven aan de zuid-zee, van waar
de waren op den vloed Chila naar de ftad gebracht
worden.
ARESTINGA, eyland in de Perziaaniche zee tet gen de Provintie Khcnnan in Azicn.
AREVALO, kleine ftad benevens een oud flot in
oud Caltiiien.
AREzzo,ftad in 't Florentynfche gebied aan een
heuvel, daar de vloed Chiane in de Arno valt. Zy
heeft een bifdom,
ARG , zo hieten twe kleine rivieren in Zwa'ben,
die zich by Achberg verenigen, en naderhand in
de Konftantzer zee vallen.
ARGAN, ftad in nieuw Caltilien,in 't gebied van
Toledo.
ARGAMDA , kleine ftad benevens een flot in
nieuw Caltilien, 6 m. van Madrit, den hertog van
Lerroa toebehorende.

ARG.
AHGETCTÖR, kleine rivier in de Franffche Pro^
vintie POUÖU , die in de Charente valt.

ARGELES, /-RGILLIERS,kleine plaats in 't graaf-

fchap Rouilillon aan de zee, welke wegen de nabuurfchap van Collioure enigfins van gewicht is.
A K G E N T , zie Landen ar o en.

ARGENS , vloed in Provence in Vrankryk, die zich
by Frejuls in de Middelantfche zee ltort.
ARGENTA, kleine plaats benevens een flot dicht
by hét gebied van Comachio, in 't hertogdom Ferrare in Italien , wierdinhet jaar 1708. gedurende de
verfchiilen die er tufTchen den paus en den kcyzer
ontltaan waren door de keyzerlyke troepen bezeten
gefortiticeert, maar ook weer verlaten.
ARG ENT AN , kleine maar wel^eboude ftad aan
tien vloed Orne in Normandyen in Vrankryk.
ARGEKTARO, MONTE ARGENTABO, klein fchier

cyhnd in Stato delli Prefidii in. Italien
- ARGENTEAU, berg-kafteel in de Nederlanden aan
•de Maas tufTchen Maaftricht en Luik.
ARGENTEUIL , kleine ftad op het eyland van Vrankryk, aan den vloed.de Seine, 3 m.over Parys,benevens een Priory, die onder de abdy van 5t. De51 ys behoort.
A R G : N T H A L , vlek in de Nederpalts, tufTchen
Kirchberg en Bacherach.
A R G . N T I F R E , een ftuk van het Aipifch gebergt e , by het graadchap Saluzzo , daar een weg uit
Vrankryk naar Italien gaat.
' AR.GtNTiNH, kleine ftad aan Qtn vloed Are, in
het graaffchap Maurienne in Savoyen.
AHGENTO, vloed in Albanien in Griekenland,
die zich in de Golf van Venetien ftort.
ARGENTON,kleine maar fterke Had aan de rivier
Creule in het landfchap Berry in Vrankryk , heeft
een fterk flot met tien torons.

ARGENTREUïL , Zie Arg .uie-4*i,

AIIGTA, Prcv.ni.ie in Morea , aan de golf van
Napui di Romania, benevens een hooftftad Argos
genaam t.
A-RG1LE . Zie Arg^k.

ARGISCH, ftad en bergflot in Walachyen, dicht
by de Zevt n bc rgiche grenzen, daar de vloed Dombroriza ontfpringr.
ARGI AS , ftad in de Ierlantfche Provintie Uilter,
in het landfchap D,wne aan de Ierlantfche zee,
heeft een kleine maar veilige haven.
ARGOIN, ARGUIN, eyland benevens een fort op
de kuit van Guine in Africa, daar de vloed Sierra
Lionia in de zee valt, 't welk de Hollanders van
den koning van Pruiffen gekocht hebben ? maar hun
in het jaar 1721. by vredenstyd van de Franfchen
ontnemen wierd, wanneer het de franfche Indifche
compagnie te Faiys zich v/iide toeeigenen. Evenwel heeft de koning van Vrankryk in 1724. bevolen dat het de Hollanders weer gegeven en in ruit
zcu gelaten worden. Derlialven komt het tegenwoordig de Weftindi'che compagnie in Holland toe,
die 'er een fort,Fix-der.iksbuï5gcnaamt,op geboud,
en het zelve in een goeden itaat van tegen weer geitel t hebben.
ARGOL, kleine ftad in het Hertogdom Worotin
in 't weiterdcel van Moicovien aan den vloed Coca gelegen.
ARGONNE, klein landfchap in Vrankryk, waar
van de eenc helft in Champagne, en de andere aan
de Lotteringfche grenzen tegen de Maas legt. '
ARGOS, ftad aan den vloed Planiz/za in Morea*
in de Provintie Argia, benevens een fterk flot en
aartsbisdom. Anno ió8<5 nam enz e de Venetianen
i n , en 1716. is zy weer aan de Turken overgegaan.
ARGOUSTN, is een officier op de galeyen , die
het opzicht over de flaven heeft, en hun na 't pas
geeft de ketens -aan en af laat doen.
ARGOW, een zeker ftreek lands in Zwitzerland,
zoo genaamt naar den vloed Aar, begrypende het
Duitfche deel van het Canton Bern, ais ook de Cantons Solothurn, Lucern, en Unterwalden, en zich
tot aan het Conftantzer meir uititrekkende.
ARGUENON , kleine vloed in Bretanje in Vrankryk , welke zich niet ver van St. Malo in de zee
fioit.
ARGUIENT, een Marquifaat in de Provintie van
Nevers in Vrankryk.
A R G U I N , zie Argoin.
ARGUN T , ARGUNSXOI, czaarfche grensvefting en

flot in Dauria aan den vloed Argun , die uit het
grote meir Orgun in groot Tartaryen ontfprngt ,
tegen het noord-ooften in den vloed Amour valt,
en de landen van den czaar endenkeyzer van China van elkander fcheyd Het land daar rontom is
wel bewoont.
ARGYJ.E, ftad en landfchap in zuid-schotland,
benevens den titel van een graaffchap, en een bisdom onder Glascow behorende. De graaf van Argyle is de ëerfte graaf in Schotland, heer van Kindre*

ARH. ARI. ARK. ARL.
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tyre, Cambol en Lorn.
ARHON, vloed in Morea, die zich in de golf
van Lepante itort.
ARHUS, beroemde koopfead benevens een goede
haven aan de ooflzee in Jutland , het omleggende
gebied voert den zelven naam van deze Had , en
heeft een Lutherfchen Billchop.
ARIANo, kleine vloed in 't hertogdom Ferrarein
t pauslyke gebied.
ARIANO, kleine ilad aan de Po in 't hertogdom
Ferrare , en de hooiblad van een landichapje il
Poleiino di Ariano genaamt, aan de Venetiaanfche
grenzen, en den Paus toebehorende.
ARIANO , itad op een ruwen heuvel in Principato oltra in 't ryk van Napels , benevens den titel
van een hertogdom, en een bisdom onder den AartsbiiTchop van Benevento iraande.
ARICA,kleine had in Peru in zuid-America, in 't
quartier de los Charcas, en de relLlentieplaats van een
fpaans gouverneur, benevens een iterke en veilige
haven , daar men al het zilver van Foton inickeept,
om 't zelve naar Lima te voeren.
ARICCIA, LA RLCCIA, doip benevens een nieuw
geboud prachtig paleys en dm titel van een hertogdom in Campagna di Roma, in 't pauilelyk gebied, 13 m. van Romen.

Provence, benevens,een aartsbifdom in Vianfcryk.
Hier is anno 1669. een geleert genoodfehap ender
den naam van Academie Royale des Sciences & des
Langues opgerecht. Voor dezen was zy de hooftilad van het koninglyk Arelat.
ARLESHEIM , groot vlek in het ambacht Birfeck,
een myl van Bazel, wiens billchop het toekomt,
is de relidentie plaats van het capittel, 't welk anders te Freyburg in Brifgau placht te zyn.
ARLEUX, kleine itad aan den vloed Senfet in het
graaffchap Artois, de kroon Vrankryk toekomende, z m. van Douay. Zy is anno 1711. van de
bondgenoten, en kort daar op van de Franfïchen
ingenomen.
ARLEY, ambacht en kleine ilad in het Franfche
Comté aan den vloed Seille, heeft voor dezen het
oude huis Chalon toegekomen-, waar van de prinffen van Oranje afilammen, en daar van daan voert
de koning van Pruiifen dien naam noch onder zyn
titels.
ARLING ÏON,HARLING TON, klein vlek in de Engeliche Provintie Middlefex , tullchen Brandrbrt en
Colebrook.
ARLON, kleine itad op een berg aan den vloed'
Kafin benevens den titel van een marquiiaat in 't
hertogdom Luxemburg, den keyzer tegenwoordig.,
toekomende.
A R I E G E , zie Auruge.
ARIEN , zie Au e.
AR M , zo noemt men de delen van een rivier, wanA R I F S , een redelyk flerk kalleel in de Lyrland- neer zich dezelve in twe of meer bedden verdeelt.
ARMA, Provintie en itad in. 't koningryk Popa»
fche Provintie Letten.
ARIMA, ilad en haven in 't koningryk Ximo ia yan in zuid-America..
ARMADABAÏ, zie Amadabat^
Japan daar geen Chriicen huisveiten durft.
A R I M I N I , zie Kï-minï.

ARIMOA, eyland in Azien by nieuw Gu'ne in
den Oolt-Oceaan , 't welk de Hollanders Anno
1Ó16. ontdekt hebben, en waar na vele omleggende eylanden den zelven naam voeren.
D'ARIKGES, een fortres in 't hertogdom Savoyen.
ARIOL, kleine ilad in Provence in Vrankryk, 4
m. ten noord-ooiten van Toulon gelegen.
A R I S , fteedje in 't Brandenburgs Pruilfen, aan
een meir.
A R I Z A , zie

En/a.

ARISTOCRATIA, een regering daar de voornaarnfie aan 't roer zitten ,.gelyk in Venetien en Genua.
ARISA,

zie Er i/a.

A R K E L , zie Arekel.

ARKI , Turkfche itad in Bofnien , daar de Bofna
in de Sau loopt,
ARLANZA, kleine vloed in oudCaitiiien in Spanje , die aan de grenzen van Rioja ontfpringt , daar
na voorby Lerma loopt, en cindetyk by Salduendo in den vloed Arlanzon valt..
ARLANZON, vloed in oud Caftilien in Spanje,
welke uit het gebergte Occa ontfpringt, voorby de
fiad Burgos loopt, en zich aan de grenzen van het
koningryk i^eon in den vloed Pizuerga itort.
AKLE 9 fteedje aan den oorfpreng van de Woge
Mi Lyfland in de Provintie Letten.
. ARies, kleine ilad in het graaffchap RouiTillon,
tan den vloed Techus in Catalonien.
ARLES 3 cude en grote ilad aan de RhQ&e, in

ARMADE , L'ARMADR of het regiment der Armade..

Dit is een regiment 't welk de voornaamfle poort
van des konings van Portugaals paleys bewaakt, ea
onder alle anderen de vryheid heeft van zyn quartier te Liflabon te hebben.AR MADE, hiet een vloot vankrygsfchepen, zomtyds word het ook voor een landleger gebruikt.
ARMADILLE, ZO noemt men een zeker getal uitgerufte ichepen, die een kleine vloot uitmaken, en
welke de kuning vanSpanjen in nieuw Spanjen onderhoud om de zeekuhen te bewaren. Een zulke
Armadille gaat alle jaar in zuid-America van Lima
naar de Provintie Charcas en komt in maart met
goud en zilver, dat van Potofi daar heen gevoert
word, weer te rug, 't welk daar na in 't begin
van mey van Lima na Panama gezonden word.
ARMADILLE, zyn ook zekere kleine vaartuigen ,2welke in nieu .Spanje gebruikt worden. "
*
ARMAGH, redelyk vervalle itad in de Provintie
Ulfter in het graaffchap Armagh in Ierland. Zy
heeft zitting en -item in 't Parlement van JerJand,.,
en een Aartsbiffchop, die Primaat van 't ryk in Ierland is.
ARMAGNAC , een vruchtbaar en volkryk graaffchap
in Gaskonje, tuifchen Bearn , Bigorre , Cominges
en Languedoc, had voor dezen zyn eige en beroemde graven.
ARMAMENT, de uitrufling van een of meerfchepen, en de infeheping van het daar toe beftemde
krygsvolk.
A$ty&wi& J ^ s , is eeu recht waar door een
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landsheer de macht heeft om fchanflen en veftingen maal, loogchenen het vagevuur, en dat de SakrÊte bouwen, foldaten te werven en te onderhou- menten de kracht hebben om de genade mee te
den , tuig-en munitie huizen op te rechten , enz. delen, houden jaarlyks 3 ftrenge vaiten, en hunne
alles na zyn vryen wil , zonder dat iemand met Prieilers moeten getroud zyn , uitgezondert de Munniken en andere luiden die een orde volgen , deze
recht iets daar tegen kan zeggen.
ARMANOTH, provintie in noord-Schotland, wel- leven zonder vrouwen.
ke eigentlyk een deel van de provintie Ruis, en
ARMENSEÜLE, beroemde plaats in 't Hildesheimeen bergachtig onvruchtbaar land is.
fche gebied, niet ver van de Leine,word alzo geARMANSON, vloed in Vrankryk, welke in 't her- naamt , orn dat daar tuflehen keyzer Lodewyk den
togdom Burgundien ontfpringt, en boven Joigny in vromen en de Saxen over de by Corvey opgegraden vloed Jone valt.
ve Irmenfeule zo een hart gevecht, ontdond, dac
ARMATEUR , een kaper: zo noemt men den ge- 'er vele op de plaats dood bleven. Toen nu de
nen die een Oorlogs-fchip commandeert, om hier keyzerlyke troepen het veld en de zuil behielden,
mee op de vyandlyke fchepen te kruiden. Hy heeft men tot gedachtenis van dit voorval op de
moet een commiiïïe, dat is uitdrukiyk verlof van gemelde plaats tuflehen Alfeld en Bodenburg enige
i.yn landsheer daar toe hebben, anders word hy itene zuilen met een kapel opgerecht, enige huisjes
voor een zee-rover gehouden.
daar by gezet, en de plaets Armenfeule genoemt.
ARMEE , een groot getal van tot een ligchaam
ARMENTIERES ,eniglïns gefortinceerde dad beneverzamelde troepen te voet en te paard , benevens vens een derk ilot aan den vloed Lis in Vlaandehet daar toebehorende gefchut, onder een genera- ren , de kroon Vrankryk zedert de Aakenfche Vrelifïjmus, generaal luitenant of veld maarichalk. ar- de van 1668 toebehorende. Deze plaats is wegens
mee na vale , een fcheeps vloot, armee volante, de lakenfabryk beroemt, en legt drie M. van Ipeeen vliegent leger, of licht heir.
ren en Brulfel.
ARMES, plaats in de Franfche provintie NiverARMENIEN , een groot land in Azien , 't welk in
groot en klein Armenien verdeelt word. Het eerde nois, waar van een beroemt Adelyk gedacht den
word hedendaags Turcomannia of Curdiflan ge- naam voert.
A R M E S , CAPO DELLI A R M I , voorgebergte in de
naarat, en zyn de tegenwoordige grenzen ten noorden het lanciïchap Georgien , ten zuiden Diarbeck, provintie Calabria oltra in 't ryk van Napels, ftrekt
ten wellen klein Azien of Natoliën, en ten ooften zich in de golf van Medina uit, tegen over SiciMedien of Servan. Klein Armenien,t welk Aladu- lien.
ARMIERS, ftad in Henegouwen aan de Sambre,
1^ of Pegian genaamt word, legt tuflehen Capadod e n , den Eufraat en Cilicien. Beyde de ""Arme- 8 M. van Maubeuge.
ARMINIANEN, of Rernonflranten , een gezintheid,
nien zyn byna te enemaal onder Turkfche, weinig daar van onder de Perziaaniche gehoorzaam- die dus naar Jacobus Arminius, voor heen Profesfor te Leyden, genoemt word. Haar leer, waar
heid , en daar houden zich veel Chriftenen op.
ARMENIERS , Chriflenen die zich by na door om zy zich van de Gereformeerden afgezondert
gants Azien verfpreyd hebben, maar voornaamlyk hebben, komt voornaamlyk daar op uit, dat God
in Armenien wonen. Enige erkennen, den Paudy- geen menfch verkoren of verworpen heeft, als voor
ken itoel, en hebben een Aartsbiffchop te Naxiivan zo ver hy door zyn Alwetentheid voor af gezien
ïn Perzien, gelyk ook noch een ander te Lemberg heeft, dat de menfch in 't geloof of in 't ongeloot
in Polen. Maar de meefte hebben zich te enemaal en in.de onboetvaardigheid volharden zou. Revan de Roomfche en Griekfche kerk afgezondert, mondranten hieten zy ter oorzaak van een boek,
en liaan onder i Patriarchen, waar van 'er een in 't welk zy aan de Staten Generaal in 't jaar 1611 ongroot de andere in klein Armenien woont, en de der den titel van Remonftratio overgaven. Voor
voornaamde is die aan den berg 4 r a r a t n woont, 't overige legt men hun te lade, dat zy na den dood
welken berg zy boven alle anderen *zeer heilig hou- van Arminius veel Sociniaanfche dwalingen hebben
den. Zy hebben ook een Bidchop in Efpahah. In ingezogen. Zy durven overal in Holland hun godsden beginne ftonden zy onder den Patriarch van diend oelfenen, behalven te Dordrecht.
ARMERO, dad in Theflalonien, aan de golf van
Condantinoplen , maar hier na zonderden zy zich
van de Griekfche kerk af, en namen de gevoelens Armiro in Griekenland.
ARMISTITIUM. ftildand van wapenen, wanneer
%an Eutyches en de Monophyüten aan. 't Is waar
dat zo wel de Roomfche als de Griekfche kerk, en men alle vyandlykheid een zekeren tyd ter zyde
inzonderheid de vaders van het Florentynfche Con- delt, en wanneer die verlopen is de wapens weer
cilie met alle ernft gezocht hebben zich met de Ar- opgrypt , of een volkomen vrede duit..
meniërs weder te verenigen, maar 't is meed vruchARMOEDE , by de Catholykfche bedcl-ordens
teloos afgelopen. In 1708 hebben zich veel van hen word verdeelt in de grote, grotere, en aller-grootden Roomfchen ftoel onderworpen, maar de Tur- de. De grote armoed beftaat daar in, dat een klooken hebben het niet willen dulden, waarom zy in 't ft er wel enige vafte goederen bezitten mag, maar
begin van dat jaar zeer hart vervolgt zyn, en vele niet meer als tot het levens onderhoud nodig is,
van hen om hals gebracht. Zy geloven dat de H. waar mee de Carmelieten en Auguftyners te vrede
Geeft alleen van den Vader uitgaat, loogchenen zyn. De grotere Armoede beftaat daar in, dat een
het oppergezag van den Paus, bidden voor de doo- kloofter geen vafte goederen, maar wel roerende
den, geven den kleinen kinderen ook het nacht- zaken, als boeken, klederen , voorraad van fpys
ea
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ARNAUIEX, zoek u±\,> s s C k r ^ k I.
ARNAY LÜ DUC , k c
v i . n \ Ie'eg km

Burgundicn, jii t Lnd^:* ^ Au\u>, ó ± i. \an
Autun.
ARNBERG,een ambacht In Thuringcn,den Vorften van Schwartsburg-Rudslftadt toebehorende.
ARNEBURG , kleine ftad aan de Elf in het oude
Mark-Brandenburg, onder het Amt Tangermunde
behorende, wiens Inwoners zich met den Ackerbouw , . fcheepsvaart , en koornhandel generen.
Men ziet hier dicht aan de Elf de Puinhopen
van een oud hoog Bergkafteel, waar naar de adelyke familie Woldeck van Arneburg den naam
voert.

<jr
ARNSBÖCKE, Hot en vlek van den zelven naam
in de provintie Wagrien in HolHein, den hertog
van HoiHein-Pkun toekomende, was de rclidentie
plaats van de hertoginne weduwe van Pieiin, CIQ
m het iaar 1710 aan den erfprins van Wolnknbuttel
troude.
ARNSBURG, ryke en vrye Ciftercienfer abdy in
de Weiterat!, in'het Amt'van Muntzenberg gelegen.
ARNSBURG , amt in Thuringcn by Frankenhau.en ,
den voril van Schwartsburg-dludeiilad toebehorende.
ARNSBURG , zie Arensburg.
ARNSHAUG, zie Annsbang.

ARNSHEIM , HeeJje in de beneden-Palts, tuflehen
Creutzenach en Aken.
ArvNsiAD, ilad ain den vloed Ckia in Thu-'ir
g^.i, en vooih'.cn de rLii-ler'iw-pk1 i.b \aa ck t;« 1
^en, Lrde hand v^:i..-n \ . \ i S.tv Ub. 1 ^,'r .J t
1 M. v;n hrfiliit, pion t met een i k . «n kkr.el
V'W.MI m LUI r.;c: ai ',,-k'knet te '/k 1 ^ , t \ L , ,

en c'erj Ljn;^n \:r,^s

g'n. D e l a ; \ e er n h«.t

hiia-iiu»k:i \JS i ^ o \ L . a r ; i o :LUÜ[\C

\^

thociiC.nthei v\a k u . ^1 ,enoCj)e.. 10,3^:' o w 1,
en van c ui k.} zt' u, : <. u o" Dv.nc\ cni den ^ o.*: \ an
Schvv ait^beig-b-rke üu.a .11 tot den vorHcnland
ve he\cn, welke Vvaa:d-^heid hy ee^fc in het jaar
1709 opentlyk begon te ^cbruken. Zyn voiftclyke
gemalin, welke 17ió tot den Roomfchen Godsdienft overgong, was Augufta Dorothea, dochter
van Antoon Ulrich, hertog van Brunswyk , den
16 december 1666 geboren, en den 6 Auguftus
ió84getroud, welke echt met geen erven gezeARNEBURG, zie ArensburgAR NES, ftad in de Zweedfche provintie Anger- gent is, maar na des vorftens affterven is het gantnianland , aan den Bothnifchen zeeboezem, daar fche Arnftadfche Land-erf aan het vorftelyk huis
Schwartsbiirg-Sondershaufen , met uitfluiting van
veel kopermynen zyn. ^
ARNFELS, heerlykheid en vlek in Stiermarken, het huis Rudelftad, vervallen.
ARNSTEIN, ilot en heerlykheid, nu een amt,in
naar den kant van Crayn,den Graaf vanDornbach
het graafichap Mansfeld, onder Keur-Saxikhe fetoekomende.
ARNHAUSEN, kleine ftad in 't hertogdom Caffu- queflratie , den vryheren van Knigge toekomende.
bien in achter Pomeren.
ARNSTEIN, kleine ftad, amt, eh flot aan den
ARNHEIM, kleine Had in het Nederpaltffche amvloed Wertz, in 't bifdom Wurtsburg.
bacht Alzey.
ARNHEIM, hooftftad van de Veluw , aan den ARNSTEiNjilot en heerlykheid in Heften by EisRhyn, tuflehen Nimwegen en Zutfen gelegen, 't feld aan de Werra, den vryheren van Bodenhauis een grote fchone en volkryke ftad. De Staten len toekomende.
ARNSTEIN, KLOOSTER-ARNSTEIN , dominikaneï
van Gelderland hebben hier hun hof en rekenkamer. Voor dezen was het de reftdentie-plaats der nonne kloofter op een hoge rots, in 't aartsbifdom
Tri er.
hertogen van Gelderland.
A R N O , vloed in 't Florentynfche gebied in Ita- ARNSTEIN, zie Arnoldftain.
AR Nsw AL DE, zie Aremwalde,
lien, welke in 't Apennynfche gebergte ontfpringt,
A R N Ï S E E , zie Ar ent fee.
en zich niet ver van Pifa in de zee itort.
AROA, zie Arroe.
ARNOLDSTAIN, een abdy van de benediktyner
AROIK, kleine ftad in de Zweedfche provintie
orde, benevens een fchoon kaiteel op een rots , z
M. van Villach in Karinthien, komt het ftift Bam- Werm eland.
AROJÖLOS, Had en flot op een hogen berg in de
berg toe, en legt zeer vermaaklyk.
AiiNOLDSTEiN, kleine Had in 't ftift Bamberg, Portugeefche provintie Alentejo , 3 M. van Evora, den koning van Portugaal als hertog van Branaar het markgraaf!chap Culmbach toe.
ARNOS, flot in Catalonien, aan den vloed Al- gance toekomende.
AROLSEN, fteedj'e benevens een fchoon graaflyk
gas, 6 M. van Tortofa.
ARNOW, lang uitgeftrekt gebergte in Franken- flot in het graafichap Waldeck, was voor heen een
kloofter.
iand, 't welk dit land van Heffen fcheyd,
ARNSBIRG , zie Arensberg,
AROMAJA ? provintie in nieuw Andaluilen in zuid
ï
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America, grenft aan het land der Caraïben.
AROMA , kleine vloed in 't gebied van St. Pieter
in den kerkelyken ftaat, welke uit het meir by
Bracciano zyn' oorfpronk heeft,en zich in de middelantiche zee ftort.
ARONA, kleine Had in 't Milaaneefche , benevens
een llerk Hot en goede haven, het gedacht van de
Borromei als een~Mikmeefch leen toekomende , gaf
zich anno 170Ó aan de Bondgenoten, die tegen
Vrankryk te zamen gefpannen hadden, over. Uit
kracht van zekere overeenkomlien heeft altyd de
oudfte van het Borromcefchc geilachtjiet gouvernement over het fterke kafteel aldaar. Op het zelve
is de beroemde Carolus Borromeus geboren, die
onder het getal der heyiigen is aangenomen, en
wien vele wonderwerken toegeichreven worden,
waarom 'er ook veel bedevaarten naar toegedaan
v;orden , om welke te bevorderen de Kardinaal
Fridericus Borromeus , aartsbiffchop van Milaan,
het vertrek waar in de gemelde heilig geboren is op
een berg, daar niet ver van daan gelegen, heeft
laten brengen, en op de wyze als het huis te Loretto laten toeftellen , waar by men een ichone
kerk, verfcheyde kleine kapellen, en een byzoncier queekfchool vind. Deze berg word daarom
Monte d'i fan Carlo genoemt.
ARONCKES, kleine Had aan den vloed Alegrette,
in het Pottugeeiche lantfehap Alentejo, benevens
den titel van een Marquiiaat, tuilenjn Portalegre
en Evora,
AROSEN, WESTERAS, hooftftad van Wefterman-

land in Zweden, aan het Meir Meier, benevens
een citadel en biffchop , onder den aartsbiilchop van
Upfal ftaande. De biffchop refi deert te Dingthuna,
een M. daar van daan. Hier wierd de kroon Zweden anno 1540 onder de regering van Guilavus de
Iite in een vergadering der ryks-itanden erflyk verklaart , daar zy voorheen verkiesbaar placht te zyn.
Daar is een fchoon gymnafium of hogefchoul, en
aan de waterkant zyn veel yzcihutten, gelyk ook
in deze ftad grote handel met yzer gedreven
word,
ARPAJON , barony in de Franfche provintie Rovergue, wierd 1Ó51 tot een hertogdom verheven,
wiens hertogen evenwel anno 1679 weer uitgeiloryen zyn.
ARPIGNAN, pas in Savoyen , over den vloed
Doria.
ARPÏNO , flot benevens een kleine ïtad, St. Dominico genaamt, 'vnCampagna dï Roma, inden kerkelyken ftaat , hiette voor dezen. Ateiia, en had
een biffchop, die evenwel naar Averfa, een M.
daar van daan, verplaatft is.
ARQUA, kafteel in 't hertogdom Parma, in Italien, aan den vloed Lurda.
ARQUATO , vlek in het Venetiaanfche landlchap
Padouano in Italien.
ARQJJFBUSE, een fchiet-bcs ,hier van daan komt
het woord Arquebuferen, dat is een misdadiger,
die door 't recht veroordeelt is, d^oefchieten, 't
welk inzonderheid een dooditfaf onder de fblditen
ïs>
AiiQxjEs, graaüchap in het Nederlantfche land-.

ARQ. ARR:
fchap^Artois, niet ver van St. Omer, de kroorr
van Vrankryk toekomende.
^ ARQUES , ftad in Normandyen, in het landfchap
Caux, aan een vloed van den zelven naam.
ARQUICO, ftad benevens een goede haven aan
de kult van Abex in de provintie Zanguebar in Africa, word ook Ercoco genaamt.
ARRACAN , ARRACAON , koningryk in Indien,

aan gunts zyde van de Ganges, benevens een grote en volkryke itad van den zelven naam. Dat
land is zeer vruchtbaar, en heeft een koning, wien,
ook de koningiyken Arva en Caor toekomen, die
zeer machtig, en benevens zyn onderdanen een afgodendienaar is.
ARRAGON, zie Ara^on.
ARRAN , zie Ara?j.

Aa KAS, een overoude, grote ,wTel ge forti ficeerde en ryke koopftad aan de rivier de^Scharpe, in
het graafichap Artois, waar van zy de hooftilad
is. Zy word in twe rieden verdeelt, waar van men
de grootite la Viile, en de kleinfte la Cué noemt,
en zy worden door een fterke muur, gracht en
wal van elkander afgefcheyden. Zedert 1640 komt
zy na een harde belegering de kroon van Vrankryk
toe, en heeft een goede Citadel van 5 Baftioenen, met
halve manen en ravelynen, benevens een Bifdom,
onder den aartsbiffchop van Kamerik ftaande.
ARRATH, zie Arncl.

ARREAU, kleine ftad in Vrankryk, in de Provintie Armagnac, in een valey Aure genaamt.
ARRECIRQ, ftad op het eyland Porto Ricco in
noord Ameiica.
ARRECIFES.. klein eyland in de Indiaanfche zee;,,
't welk met enkele rotzen omringt is, tuffchen de
Filippynfche en de Dieve eylanden.
ARRECIFES, voorgebergte in Africa, op de kuil
der kaffers, ten ooften van de kaap de goede hoop
gelegen.
A R R E N , eyland in Zuidicliotland, in den zee*
boezem, van Cluyd, benevens den titel van een
graafichap.
ARR ENDEREN , een goed verpachten en in pacht
nemen.
A R R E S T , hi et in Vrankry k e en ger e cht el yk e ut -

fpraak of bevel, en is niets bekenders als Arreft da
Kot, Arreft du P&rlament.

ARRESTEREN , iemand aanhouden ,. vaftzetten r
in Arreft riem en, ook, bed uiten.
ARRHA, een godspenning, handgift, of wat iemand tot beter onderhouding van een contract orde hand word gegeven.
ARRIANÏN» zyn ketters, wier hooftArriusloog»
diende dat de H. Drie-eenheid van eenerley wezen is, en voorgaf dat het Woordeen fchepzel is,
en dat 'er een tyd geweeft was," waar in het noch
niet in wezen v/as, dat Chriftus niet naar denatuur,
maar dooi' aanneming des Vaders, Gods Zoon is y
en dat de H. Geeft in 't geheel geen God is, maar
een fchepzel, en minder van waardy als de beyde
andere perfonen. Deze leer is wel in het Concilie
van Nieeeri verworpen, maar heeft zich naderhand
zeer uitgebreycl, en is door enige valfche fynoden
bekrachtigt.
AR~
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"ARRIERE-BAN , een opontbod en verzameling der wapenen beftemt is.
ART , vlek in 't Kanton Schweitz, 'aan het meir
•van die genen , die achtcrleenen in -Vrankryk bezitten , en op hun eige kollen door den leenheer tot van Zug, is heel fraai geboud.
opvatting der wapenen opontboden worden, welARTEMISIUM, beroemt voorgebergte op het eyke naam ook de troepen zelfs, als zy in hun dienft land Negroponte in Griekenland.
getreden zyn, gegeven word , zie
'Ban.
ARTEN.--»Y, kleine ilad in de provintie van Or-*
ARRIERE-GARDE, het achterite deel of de ach- ïeans, daar goede nieifen gemaakt worden.
terhoede van een leger, welke het Corps van ter A R T E R N , kleine ftad, amt en ilot aan den linzyden befchutten, en verhinderen moeten dat nie- keren oever van de Unftrut , in het graaffchap
mand uit de gelederen ga of achter blyve.
Mansfeld , drie M. van Eifleben. Zy hoort den
AR ROE , klein en vruchtbaar eyland in de ooft- graaf van Mansfeld toe.
zee, onder Funen, tot het hertogdom Sleeswyk
ARTEYS, grote vloed in Siberien, die'zich m
en de kroon Denemarken behorende , derdehalf den vloed Oby uitftort. Hy is byna een Mylbreed,
M. in de lengte, en een halve in de brecte, is en zet alle plaatzen, daar hy voor by vliet, tot 'm
vruchtbaar in 't voortbrengen van anys, waar mee September onder water.
het groten handel diyft. Het heeft fchone paarden
AH TRAM, grote ftad in de Aziatifche provintie
en ander vee, is bergachtig, doch met weinig hout Turccmannien.
bezet , wyl het meefte tot ackerland toebereyd
ARÏICULUS IV PACIS RYSVICÏENSTS, is dit artyis.
kel van het Ryswykiche vredenstraclaat , dat tot
ARROXS , ilot en voornaamlte plaats op het ey- veel difputen tulïchen de Prcteftanten en Roomsland Mule , dat een van de weiter eylanden by katholyken aanlcydmg heeft gegeven. De Franfche
Schotland is.
gezanten brachten het zelve weinig dagen voor dat
AR RON, vloed in Vrankryk in het landfehap Ni- de vrede gefloten wierd op het tapyt. De inhoud
vernois, die zich by Decize in de Loire flort.
daar van is, dat de Rooinfche Godsdienft in die
ARROUCA , fchone abdy in Portugaal, waar in p'aatzen, die van Vrankryk weer omgegeven wierDon Antonio, prioor van Crato, toen hy van den den , blyven zoude , fchoon dezelve voor den
troon verjaagt wierd, zich een tyd lang verborgen oorlog daar niet gedult wierd. De Proteftantert
hield.
brachten in dat dit artykel tegen den Weftfaalfchen
ARROUX, vloed in Vrankryk,die in Burgundien vrede ftreed, maar hebben met al hun voorfteliinontfpringt, en zich boven Bourbon in de Loire gen niets uitgerecht, en of men fchoon van den
Hort.
kant van Vrankryk by den Utrechtfen vreede hoop
ARROYOLOS , middelmatige ftad benevens een gaf van het zelve te vernietigen , zo is doch naderllot en den titel van een graaffchap in de Portu- hand noch by den Raftadfchen noch Badifchen vregeefche provintie Aientejo, op een hogen berg, 3 de niets uit te werken ge weeft, maar men heeft in
M. van Evora, onder het hertogdom Bragance be- het 3de artykel van dit vredenstraktaat zich weer
horende.
op het Ryswykiche artykel gegrond.
A R S , LEZARQ, vloed in Gallicien, die zich in.
ARTILLERY, becluit cigcntlyk het grof gefchut,'
den Oceaan ftort.
ftukken , mortieren , en wat daar toe behoort,
ARSA, kleine vloed in Italien , welke uit een waar van men zich te veld en in de belegeringen
meir in Iftrien zyn begin neemt, en zich in de bedient: zy haat onder 't bevel van den generaal
golf di Carnero flort.
veld-tuig-meeiier (anders grootmeefter der artilleI\R -AG AL ER, zyn aan het Turkfche hof dk be- ry) die zyn generaals, overften en andere officiedienden, die den gtoten Sultan de fmeekfchiiften ren commandeert. Zomtyds word dit woord ook
overreiken, want dat is de betekenis van dat woord, voor de wetenichap zelfs genomen, die van het
gelyk dat van Multn des Requetes in 't Franfch.
gebruik en tcebereyding van het geichut handelt,
ARS AT , klein gebied in de Franfche provintie en vuurwerkers kunit, en tuigmeelters luimt geRovergue.
naam t word.
ARSCHOTT, kleine gefortificeerde ftad in 't OoA-RTOGNA,een dcd aan de grenzen van het her-.
ilenrykfche Brabant, 3 M. van Leuven , aan den togdom Aofta, in het graaffchap Anghiera, in het
vloed Denier, benevens den titel van een hertog- hertogdom Milaan.
dom, 't welk aan beyde zyden van dezen vloed
A R T O I S , graaffchap in de Spaanfche Nederland
legt. Flet hoorde voor dezen het hertoglyke huis den, en een van de "17 Nederlantlche provintien,
van Croy toe, maar is benevens het prinfdom Chi- die ten ooften Cambrefis en Henegouwen , ten
niay door huwlyk aan de hertogen van Aremberg noorden Vlaanderen, ten wellen en zuiden Picargekomen zie Artmhüj.
dyen tot grenzen heeft, 't is een zeer vruchtbaar
ARSENAAL, of Tuighuh, is een plaats in een ftad land en hoort de kroon van Vrankryk toe, welke
•of veiling, daar men de wapens met haar toebe- deze provintie ten delen in den Pyreneefchen vrehoren maakt en bewaart Een zee-Arfenaal, zee- de anno 1659, ten delen in dien van Nimwegen
Magazyn, zee-Admonitiehuis is een haven, waar 1679 verkregen heeft.
'in een" potentaat of republiek zyn zee-officieren,
ARTOMAGAN, ORAMAGEN , een van de Dicve .
ichepen, en de zaken, die tot derzeïver uitrulting eylanden , waar heen de Spaanfche ichepen haar
nodig zyn, heeft. Het beduit ook een afgeflote koers nemen, als zy van Mexico naar de Fiüppyn.plaatss die tot den fchecpsbouw en tot klaarmaking fche eylanden zeylen, Het is niemand als zyn ei-
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ke enige in klein Azien plaatzen, maar andere maken haar tot een hooftltad van groot Armemem
Zy heeftrtwee Italiaanfche Mylen in den omtrek,
legt niet ver van den Eufraat in een vlakte, heeft
een gracht, gelyk ook een kafteel, en een fort
voor den Aga der Janitzaren.
ARKIGNANO, fraie ftad tuffchen de beyde vloeden Gua en Chiampo, in het Venetiaanfche landfchap Vincentino, welke Herken koophandel met
wol dry ft.
ARZILLA, ftad in 't koningryk Fez in Africa s
aan de zee. Zy is klein, maar wel verfterkt, en
heelt een goede haven.
ARZUA , kleine ftad in Gallicien, tuffchen Compoftella en Mondovedo.
ASBECK,kleine ftad in het ftift Munfter in Weftfalen.
ASCANIEN , een overoud graaffchap in Duitsland,
dat tot een prinfdom verheven is, midden in het
voritendom Anhalt, en het Hamhuis der vorftcn
van dezen naam, dien het ook voor dezen heeft
toegekomen, tot dat zich het ftift Halberftad omtrent het jaar 1322 het zelve heeft toege-eigent, en
niet tegenftaande de fcherpe Mandaten die 'er dikA R V A , ARAVA, ORAVA, vloed in opper Onga- wils van den keyzer en het ryk zyn uitgegaan, geryen, ontfpringt aan de Poolfche grenzen, word weigert heeft het zelve aan het vorftelyke Anhaltfche huis weerom te geven. Toen eindlyk het
daar na fcheepryk, en valt in de Waag.
A R V A , ARVENSER GESPANSCHAP, legt in opper bifdom Halberftad in den Weftphaalfchen vrede weOngaryen aan den vloed Arva, grenft aan Polen, reldlyk verklaart wierd , en aan Keurbrandenburg
Snellen en Moravien, gelyk ook aan de gefpaii- benevens het graaffchap Afcanien overgelaten, is
fchappen Trentfchin, Liptau, Turocz en Zips, is Anno 1Ó83 dcor een algemeen ryksbelluit goedgeonvruchtbaar, en de inwoners leven het meelt van vonden , dat de vorflen van Anhalt nevens Keurbrandenburg met dit graaffchap zouden beleent
.'t zout en den vee-handel.
ARVE, vloed in Savoyen, die in het landfchap worden, en voor 't overige 24 jaar van alle ryksen
Faucigny ontfpringt,zich niet ver van Genevemet kreits laften vry zyn. Het oude en vervalle flot
de Rhone verenigt, en het Savoifche en het Ge- Afcanienburg legt niet ver van de ftad Afoherfleben , op den Wolfsberg , aan de Mansfeldifche
neefiche gebied van elkander fcheyd.
ARUNDEL , kleine ftad in het landfchap Suflex in grenzen, 't welk dit gantiche graaffchap den naam
Engeland, aan den vloed Arun, zy voert den ti- heeft gegeven.
tel van een graaffchap, en heeft zitting en Hem in
ASCENDENTEN, de voorouderen in de rechte opliet parlement.
gaande linie.
ARUNDELHOOFT , voorgebergte in het landichap
ASCEKSIOM , ACEMCAON, eyland in de EthiopiSuffex in Engeland, ftrekt zich ten zuiden in de fche zee ? den Portugezen toekomende , welke daar
Britanniiche zee uit.
landen, wanneer zy het eyland S. Heiena nuffen,
A R w ANG E N , zie Aar wangen.
o k ii de I-'ofaiv'uriJ ïuoinvloot gewoon haar
ARWEILER, kleine flad aan den vloed Ahr, in ccv.is da ir heen te l y ^ n . Op dit eyland zyn
het aartsbifdom van Keulen, 3 M. van Bon, Hier g:.,ie L:: LM,e e f> . " ^ L n , anders is het vol
groeit koftelyke wyn, voornaamlyk rode.
nt?c:: en d Jj: pwi.i 1 CL\,}1 de portiigezen het zeiARWENACK, fterk kafteel 't welk de haven Fal- \c cp L^i:J\a:utw.g ontdekten, hebben zy dezen
mouth in de Engelfche provintie Conrwall be- naam ca:, opgegeven.
fchermt.
ASCL:;S:(.TJ, e\l?nd in de Braziliaan fche zee in
ARWIAS ZEECK , een van de 7 landfchappen der 7 urn A i r n c a , ?.J IM. ^an de kult van de CapitaZeckler 111 Zevenbergen, die naar den kant van nea van den EL Geeft, den Portugezen toekomen.Moldavien wonen.
de, zy noemen dezelve Acemcaon.
ARXLEBEN, itad in 't hertogdom Maagdeburg.
ASCEKADE, zie Afcberark.
ARZ , een Turks v/oord, dat een imeeidchrift beASCET/E, zo wierden die Chrifterien in de eerfte
tekent.
kerk genoemt, die wat ftrenger als de andere waARZBERG, een markt vlek aan de Rofla, 2 M. ren , en een Pallium droegen, welke naam naderTan Eger, den markgraaf van Culmhach toebeho- hand den Munniken ook gegeven wierd. Scriftsrende»
res Afreticï worden ook noch die gene genaamt,
ARZEN , zie Art zen,
die de meniïchen tot een heiligen wandel en de
ARZERUM, zie Affyrien.
Chnftelyke volmaaktheid opwekken.
ASCHA, kleine en fehone ftad in 't gelukkig A~
A.R££a.vM, ERZ.EB.ON, A D I R B E Ö U N , ftad?welia-

gen inwoners onderworpen.
•ARTOTYRIT/E, waren ketters in de twede eeuw,
die kaas en brood in het H. Nachtmaal gebruikten,
en vrouwen tot prieilers aanftelden.
ARTUS', een van de Sorlingfe eylanden, tegenover Ierland.
ART ZEN, amt., en markt-vlek aan de wezer,
tuffchen Hameln en Lemgow, in 't voritendom
Calenberg, waar onder 24 dorpen en het ilotFurftenberg behoren, voor dezen heeft het den graaf
van Eberftein toegekomen, maar nu is het KeurHanovers.
ARU , koningryk en Had op het eylancl Sumatra
in Ooftindien.
ARU , kleine vloed in Suffex in Engeland, welke in de Brittannifche zee valt.
A R U , een van de Molukfche eylanden in Ooftindien , waar naar enige omleggende eylanden den
2el ven naam voeren.
AR VA , fterk flot in opper Ongaryen aan den
vloed Arva, heeft verfcheyde heren, maar word
van een direkteur uit de Thuetzonfche familie geregeert , en het meefte van het Arvenfer gefpanichap of graaffchap hoort 'er toe.
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rabien, aan den Perziaanfchen zeeboezern, in AASET, kleine Had in het hertogdom Breinen ,
tien.
in 't Kcndinger land, niet ver van de Elf.
ASEM , zie Azem.
ASCHA , Heedjc in Voigtland aan de grenzen van
Bohemen , is een koningryk Boheems leen , en
ASG?K , provintie in 't Afrikaanfch koningryk
komt de heren van Zettwitz toe.
Fez, waar door de grote vloed Cebii loopt, en
ASCHA, oud flot in Franckeniand, dat voor de- dat door Arabieren geregeert word, die evenwel
zen den graaf van Henneberg, maar nu het ftift leenmannen van den koning van Fez zyn.
Wurtzburg toebehoord.
ASHA-DOWN, Had in de Engelfche provintie EsASCHACH , of Afchau , fchoon groot marktvlek fex.
en flot in opper Ooitenryk aan den Donau, vier
ASHFORD , kleine Had in de provintie Kent in
Mylen boven Lintz , heeft een aanzienlykenfcheeps- Engeland.
tol, en komt den graaf van Harrach toe.
A s i , vloed in Italien , ontfpringt in 't ApennynASCHAEFENBURG , Had aan den Mayn in Fran- föhe gebergte, en valt by Orvieto in den Tyber.
kenland, 5 M. boven Franckfort, den keurvorit van
ASIEN, een van de 4 delen der wereld, wiens
Mentz toekomende. Hier vind men een van de grenzen ten ooften en zuiden de oofler oceaan, en
fchoonfte kailelen van Duitsland, waar in de keur- ten noorden de Tartaarfche zee zyn. Maar ten
vorit dikwils, voornaamlyk in den winter zyn ver- wellen word het door de rode zee van Africa, en
blyfhoud. Daar dicht by loopt het rievieitje A- door de Middelantfche Zee , den Archipel , de
fchaf in den Mayn.
Mare di Mannora en de zwarte zee van Europa geA SCHAU , Had in de Ukraine , den Cosacken fchcyden. 't Is het grootHe van alle 4 de werelddetoebehorende, legt 10 M. ten wellen van Biale- len , dat zich van clen Archipel tot aan het uitergrodko.
He end van Indien 1300 M. in de lengte, en van
ASCHBACH , een biiïchopelyk Wurtsburgs amt Malacca tot aan de Tartarifche zee 1550 M. in
in Franckeniand. Ook een dorp en goed in de de breete uitflrekt,en het begrypt groot Tartary en,
Palts, tot het nieuwe ryks graafichap YVartenberg Arabien, Aziatifch-Turkyen , Perzien, Ooflindien,
China , en de Aziatifche Eylanden, waar onder de
behorende.
Maldivifche, Molukfche, Phiiippynfche, Japanfche,
ASCHBACH, zie A/pack.
de Dieve eylanden en die de la Jonde als mede het
ASCHBERG , zie Hohen-Afchberg.
ASCHE, kleine vrye itad in 't Ooftenryks Bra- eyland Ceylon de voornaamfle zyn. De Aziatifche Monarchen zyn de Turkfche keyzer, de kobant, in 't quartier van Bruffel.
ASCHEBERG , vlek in 't eigentlyk zo genaamde ning van Perzien,'de grote Mogol, de koning van
hertogdom Holitein, in 't amt Neu-Muniter, aan China en de Chan der Tartaren, waar na het ook
van enigen in 5 grote heerfchapyen verdeelt word.
de Pleuner zee.
AscHENDoRP,ilot in 't bifdom Munfier in Weft- In dit wereld deel is na de Schepping der wereld
het land het eerite bewoont, Gods woord geopenphalen, aan de Ooilniefche grenzen.
ASCHERADE, ASCERADE, een Lyflandiche Had baard , de Heyland geboren, de drie eerfte grote
Monarchyen der wereld gelucht, de meeHe wetenin de provintie Letten aan de Duna.
ASCHERNE , ASCKENTON, kleine Had in de ler- fchappen uitgevonden , ende voornaamHe Godfdienlantfche provintie Mouniter, in 't graafichap Li- Hen uitgebreid. Maar hedendaags is by na alles
van Heydenen en Mahornetanen overftroomt, be~
merick,, aan clen vloed Afcherne.
ASCHERSLEBEN , een van de drie landfteden des halven daar de Europeers door hun volkplantingen
vorflendoms KalberHad aan den vloed Fine, 6 M. en zendelingen het Chriftendom weer hebben bevan Hal. 't Was voor dezen een van de Hanfe- ginnen te planten.
iteden en de hooftHad van het beroemde graafichap
ASIGLIANO, kleine ftad dicht by Vercelli in PieAfcanien, maar is in het jaar 1320 aan het bifdom mont.
Halberflad gekomen. Een half M. daar van daan
ASINARA, ZANARA, eyland in de Middelantfche
legt het Afcherslebifche of Gatterslebifche Meir , zee, met ver van het eyland Sardinien. Plet heeft
dat 3 M. lang en 1 breed plagt te wezen, maar on een goede haven, Poito Efcuela genaamt,
bevel des konings van PruiiTen is het droog en tot ASCE , kleine ftad op het Schotfche wefter eyland gemaakt.
land Skie.
ASCOLI, Had in Marca iïAncova in den kerkelyASKERODE, kleine ftad in Lyfland, in de proIsen Haat, daar de vloed Cafiellano in den Tronto vintie Letten n M. van Riga.
valt. 't Is een grote en naar de oude manier geforASKESUND , kleine ftad in de provintie Nericien
tificeerde Had , benevens twee Citadellen en een in Zweden, aan het noord einde van het Warterbifdom, dat cnmiddelyk onder den Paus Haat.
meir, 9 M. van Nortkoping.
ASCOLI DI SATRIANO, Had op een berg 'm 't
ASLING , fchoon markt vlek in 't hertogdom
landfehap Capitanata 'm 't ryk van Napels, bene- Crain, den graaf van Trillek toekomende.
vens den titel van een vorHcndom, en een bifdom,
ASMER , itad in 't koningryk Banda, in 't gebied
ender den aartsbifTchop van Benevento Haande.
van den groten Mogol in il zien.
ASEL , ESSEL , een groot meir van 3 M. lang in
As OFF , gefortificeerde Had in klein Tartareyen
de Zweedlche provintie i-maland , waar in veel op een heuvel en een fin al eyland aan den linker
kleine eylanden leggen , daar veel yzer mynen oever van den vloed Don of Tanais, niet ver van
fcyru
daar hy in het Mcotiich Meir valt. Zy legt naar
I 3
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den kant van Carcaffien, heeft een fterk flot en andere over, die de moeder is van den levenden
goede haven, dewelke haar tot een voorname koop- oudllen zoon. Zy is des Sultans voornaaniite maitad maakt, en zy quatn zedert het jaar 1696 den tres en favorite, en word ook de koningin der SulCzaar van Muicovien toe, die ze evenwel volgens taninnen genaamt.
den inhoud van den vrede, op dm 16 Jan. 1712. ASSASSINIUM , ASSASSINAT - e5n verraderlyke
aan de Pruth gefloten, den Turk weer ingerinuit moord, als zich iemand door geld of andere beloheelt, 't Is een voormuur van het Turkicne .ty:;, ning daar toe heeft-om laten kopen. AlIafTinus,
een die geld neemt om de menifchen te vermooren een deur tot de Moskoviiche landen.
ASOLA, itad in 't Venetiaans gebied, m de pro- den.
As SE , kleine vloed in het graaffchap Marck in
vintie Trevifano.
ASOLA, kleine en gefortifieecrde ilad in d e V e - Weflralen, die ïn de Lippe zyn naam veriieit.
ASSEBURG , oud ver woelt il'ot in 't Bruniwykfche
netiaanfche provintie Brciciano , aan den vloed
Cliiefa, daar dezelve kort daar na in cie Oglio valt, gebied, by Wolffenbuttel, aan het bofch Arte geASPACH, ASBACH, benediktyner kloolter in liet legen , waar van het bekende adelyk-gedacht van
flirt Paflau en het Beyerfche "gerecht Griesbach , Alteburg in Weiifalen, Thuringen, Maagdeburg,
Halberriad en Mamfeld den naam voert.
tuftenen Pfarrkirch en Riedenburg,
ASSEBURG, oud bergflot in 't Mansfehlfche geASPE, valey in de Franfche provintie Bearn in
bied , over heü dorp Mellendorf gelegen : tegenGaskonje tegen het Pyrenecfchc gebergte.
Ais?ER , een Turkfche Munt, waar mee de Ja- woordig komt het 'tgellacht van Geritenbrock toe,
ASSECURATIE, ASSECURANCE , zie Ajjurantie.
nitzaren en de Spahis betaalt worden. Daar gaan
?
GE-ASSECUREERDE AMTEN , worden de vier amer omtrent vyftig van op een ryksdaalcier,
ASPEREN , klein lleedje in holland aan den vloed bachten Arenshaug, Ziegenruck, Weida en SachLinge aan de grenzen van Hollands Gelderland, ienburg genaamt, waar van de drie eerfte in Voigtland, het laatitgeneemde in Thuringen legt. De»
den heer baron van Boetzelaar toekomende.
ASPFRG , maiktvlck in 't hertogdom Wurtem- zelve wierden keurvorit Auguftus van Saxen uit de
he.g, 2 M. van Strtf/ J , beneden de veiling Ho- Gothafche landsportie voor de gemaakte cnkolten
tot de belegering van Gotha in de Grumbachfche
li.n-Afp^g gelegen/
As i . i v i n , giaaflehnp en flot in Lotteringen handeling toegelegt.
ASSEF , zyn itadhouders der pro vintien in Perzien,
n </ \ c . \ m M : t / , i< ' eL hamhuis van het zeer au k k u I r r \r:\ A [ e.munt, dat zich in de voor» en wel de zulke daar de naam van Can argelchaft
f ' r v . J u ' i ^ e i M * u* tak en, als den eigentlykzo is, en de inkomiien in 's lands fchatkiiten komen.,
J Y/a.ii'.n Ai\ir , .D i 'i i lik , ii, den Lindiichcn en waar van deze rekening doen moeten. Want daar
d_n Ilec ]: .n uelnn vermeit heeft,hoewel de twe de Cans regeren worden byna alle inkomiien aan
hat>g noemde ixh te geiyk van Alpermont fc bre- hun grote hofhouding verfpilt.
ASSEM , zie Ajfens.
ven. Maai de e^iie hmc heeft haren naam laten
varen, en zich naar de heerlykheden die zy bezeASSEMBLEE, een verzameling of byeenkomïtaan
ten heeft of noch bezit genoemt, en zich ten de- grote heren hoven of by voorname iisatsdicnaars,
len heren van Sourcy, ten delen van Vandy, ten daar zich de heren en dames met fpelen, daniïcn
<delcn van Coulomne noemen laten»
en andere tydverdryven vermaken.
ASPERMON.T, een voorheen fterk berg karleel en
ASSEN, kleine ffad in Over-Yilel in het landheerlykheid in Graubundterland ,niet ver van Gen- fchap Drent, daar de handen te zamen komen.
nins , in het zo genaamde Bunt van de tiengcrichASSEN , ilot en vlek van de baronnen van Galen
len; voordezen heeft het zyn eige heren gehad, in het fcift Munfter.
die het evenwel anno 1272 reeds aan het bifdom
ASSENEDE,een van de vierHollantfcheAmbachChur verkocht hebben.
ten in Vlaanderen in 't quartier van Gent.
ASPERN, flot in neder Ooftenryk, niet ver van
ASSENHEIM, oude en kleine had in de Wettcrau,
Wenen, den graaf van Breimer toebehorende.
derde half myl van Hanau, welke den graven van
ASPEROSA , voor henen Abdera,ltad in het Turk- Hanau , Solnis-Rodelheiin , en Iscnburg-Marienborn
fche landtfchap Romania, welke een bifdom heeft, in 't gemeen toekomt, en de refidentie-plaats van
dat onder den aartsbiflehop van Filippi haat.
een graaf van Solms-Rodelheim is.
ASPHALTITÉS, zoek Dode Zee.
Assms, h ss B I , Had en haven op het DeenASPIDO, vloed in Mar ca d'Jncona in het pauflyk fche eyland Funen, aan de kleine Belt, dnar de
gebied, die zich met den vloed Mufone tegen o- overvaart naar Holitein is, 4 M. van O den fee.
%7er de Itad Loretto in de golf van Venetien Hort.
ASSERA, itad aan den vloed Vera in MacedoASPRA, vlek in den kerkelyken ifaat in Italien, nien.
aan den vloed Aja tuüchen Tivoli en Terni.
AssERiM,Portugeefche veiling op een rots in het
ASPREMONT, Hot in Savoyen, 1 M. van Cham- gebied van den groten Mogol in 't"koningryk Cambery , aan de grenzen van Dauhné.
baya, 15 Spaanfche Mylen van de Indiaanfche zee.
ASPRES, itad in Daunnc tuflehen Bergen, en 2 Zy is de voormuur van alle andere plaatzen, die
Mylen van Argencon gelegen.
de Portugezen daar omftreeks bezitten.
ASSAKI, ASSEKI, ZO word de Sultanin genoemt,
ASSERTUM , uitfpraak , beveiliging, bekrachtidie den Turkfchen keyzer den eerlten zoon baart, ging.
maar als ciez-e fterft gaat deze waardigheid aan gen AsssssoRj BIJTTE** %O worden in de recht-
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"banken en Confiftorien de raden genaamt, óle ne- waar van de cerfte zich verbond met 6500, de laatvens den preiident of voorzitter het vonnis over de fte met 3000 man te verfchynen, zo dat de affovoorvallende zaken flryken, en daarom ook met ciatie van die 5 kreytzen den 2olie mey gefloten
een anderen naam rechters genoemt worden.
w;ierd. Keurbeyeren wilde ook daar in treden,
ASSESSORIAAL GERICHT IN POLEN , beilaat g e - maar dit had geen voortgang. De keyzerlyke voormeenlvk uit den ryks kancelier, onderkancelier, goedkeuring volgde den laffe april, en zo wel Ende referendariflen, de regenten dei kroonkancela- geland als Holland hadden belang in deze affociar v , en enige daar toe benoemde koninglyke ge- tie, die in 't jaar 1711 weer vernieuwt wierd, en
lieimfchrwers, maar wanneer de zaak van grote men verbond zich om elkander tegen alie vyandaangelegenheid is, worden daar noch andere by- lyke aanvallen te befchermen.
gevoegt Hier aan word uit de lieden geappelASSOCIATION, PORTUGA, eyland in noord Aleert, en het zelve kan niet gehouden worden zo merica^ten weffen van het eyland Margarita gelede koning niet daar ter plaatze zelfs of ten minden gen , heeft een goede haven, en hoort de Engelin het waywooedchap is.
ichen toe.
AS^IENTO , is een fpaanfch woord, en beduid
ASSOGUES, hieten de Spaanfche quikzilver fcheeigentlyk een bewilliging of contraét, 't welk de pen, welke alle jaar van Cadix naar Vera Crux
koningen van Spanjen voor een zekeren tyd met 'zeylen.
vremde natiën maken, wanneer zy dezelve tegen
ASSONAH , een boek, dat der Turken overleveeen fomme gelds de vryheid vergunnen, om met ringen belielfl, en 't welk zy naa den Alcoran in~
negers of zwarte flavcn uit Afrika op America te gevoert hebben.
handelen. Diergelyk contracl hebben de FransASSUMPTION , is de rciidentie plaats van den goufchen in 1702 op tien jaar, en anno 1713 de En- verneur van Paraguay, en de hooflftad van de progelfchen op even zo veel jaar met den koning van vintie la Plata in zuid America, aan den linken
Spanje aangegaan.
oever van den vloed Paraguay.
AssuMPnoN-EYLAND , zie Antkoftt.
ASSIGNATIE, hiet zo veel als een aanwyzingaan
ASSUR , zie Antïpatrlde.
iemand die de betaling doen zal.
ASSURANTIE, een zee kontract, waar by zich
ASSIMSHIRE, SKIRASSISI , provintie in noordeen perfoon verbind alle fchade en gevaar, die het
Schotland , benevens den titel van een graaffchap.
ASSIN, vloed in noord Schotland, die zich in fchip en de ingelade waren op reys zouden mogen
den Caledonifchen oceaan ftort. Aan dezen.vloed overkomen, tegen betaling van zo of zo veel penningen ten hondert als hy bedingen kan, die hem
legt de flad en het graaffchap Affin.
op zich
ASSINE , een kaiteel in Guinea, van de Holton- de eygenaar van 't fchip vooraf opfehiet,
te nemen, welke "fchade h y , wranneer het fchip
fiers aangelegt.
ASSINIPONLAC , is in Canada in America een ze- verongelukt, den eygenaar vergoeden moet.
Assur, kleine had in opper Ongaryen, 6, M.
ker foort van volck, dat gants vry is en geen kovan Peil.
ning heeft.
AsswEüER, vlek en ilot by Lutzeiflein in de
ASSISI, flad op den berg Asi in 't hertogdom
Spoleto in Italien, benevens een bifdom, onmid- Elias.
AsSYRIEN, groot lantfehap in Azien , 't geen
delyk onder den paus behorende, waar heen 0:11
de begravenis van It. Francifco d'Afniï, luchter der onder de Turken en Perzianen verdeelt is. Wat
de eerftgenoemde bezitten is het minfte, en word l
Franciicaner orde, grote bedevaarten geichieden.
ASSOCIATION , vereniging , verbinding. Dit woord noch hedendaags Affyrien of Arzerum genaamt'
was voor heen in Engeland zeer in gebruik, teen Het deel der Perzianen heeft zyn naam verloren,
de pairs, lieden en gemeentens zich onderling ver- en is in Perzien ingelyft.
bonden om haar koning Willem de lilde tegens de
ASTA, vloed in Ailurien in Spanje, die zich by
toen ontdekte grote zamenzwering te beicliutten. Villa Viciofa in de zee ftort.
Onder de Pairs, die dit werk onderileunden, was
ASTABAT» grote en welgeboude flad in Turcode hertog van Devcnshire, die in 1707 geitorven manien aan de Perziaanfche grenzen in Azien, is
is , een der voornaamften. Diergelyke affociatie w7egens haar goeden wyn en de wortel Ronas, waar
hebben 1701 enige kreitzen in't Roomfche ryk on- mee llerke handel gedreven word, beroemt.
der elkander opgerecht, welker doelwit was met
ASTACHAR , itad in Perzien in de provintie Farverenigde krachten zo wel in geld als manfehap fiflara aan den vloed Bendomir.
haarbefcherming in acht te nemen, hier toe maakASTACKEN, een ruw volk aan den vloed Obyin
ten de Frankiiche en Zwabifche kreits een begin, Siberien, zy zyn met viich huiden bekleed, genézonden haar gedeputeerden naar Nordlingen , en ren zich met den vifchvangil en bidden den duivel
fielden den 16 maart 1701 een verdrag op,dat de Fran- aan, Zy worden in drie partyen verdeelt, waar
kifclie kreits 8000 en'de Zwabifche 10800 man uit- van de eene byna de andere niet verftaan kan.
leveren zou. Dewyl zy nu ook andere kreitzen
ASTERABAT,provintie benevens een üad vanden
tot deze Affociatie genodigt hadden, zo nam zyn zelven naam in Perzien, in het landfehap Tabare»
keyzerlykc majeileit dat met de Oftenrykers aan, flan aan de Cafpifche zee.
en booden aan 16000 man met behoorlyke officieA s TER AC , Zie Ejhrac.
ren en gefchut in 't veld te brengen, die van de ASTI , grote, welgeboude en gefortiflceerde flad
keur en Opperrhyniche kreits gevolgt wierden, aaji deft vloed Tanaro in Piemont, benevens een
'
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fterk kafteel en bifdom, onder den aartsbiflchop
van Milaan ïtaande. Zy is de hooftftad van het
graaifehap Afti, wierd den 14 juli 1706 coor den
Franfchen graaf d'Ei-ain verovert, en den 1 November van 't zelve jaar door den hertog van Savoyen
weer herwonnen.
.^STON, \loed in 't gelukkig Arabien, in 't koningryk Jamama, loopt beneden Baifora in de golf
van Ba hora.
ASTORGA , gefortificeerde Had aan den vloed
Tuerto in 't koningryk Leen in Spanje , benevens
een bifdom , onder den aartsbiilchop van Compoiiel behorende.
ASTUACAN, provintie in het Moskovitifch Tartaryen, die voor dezen den titel van een koningryk voerde, wyl zy een Tartarïfeh koning onderworpen was. Ten "ooiten grenlt zy aan de Kaimukiche Tartaren , ten wellen aan de Rosdori
Donski, ten noorden aan het hertogdom Bolgar,
en ten zuiden aan de Cirkafilfche Tartaren en de
Cafpifche zee. Tegenwoordig fiaat zy onder des
Czaars gehoorzaamheid, die altyd uit Moicovien
een onderkoning over Cafan en Allracan itelt.
Daar valt in dit land zo veel honing als ergens in
de w7ereld. De Godsdienit is meelt Heidenich ,
maar ten delen ook Mahometaanfch. De hooftftad voert den zelven naam en legt op het eyland
Dolgoi, dat van den vloed Wolga gemaakt word,
is met een dikken {tenen muur omtrokken , en
paileeit voor een Mofcovifche koopiiad.
ASTRUNA , een onvruchtbare valey tuflehen Napels en Pozzuolo.
ASTRUP, klein vlek op het eyland Mors in Denemarken , een Myl van Nykioping.
ASTURA , plaats in Campagna di Roma in het
pauflyke gebied, daar Cicero om hals gebracht wierd.
ASTURIEN, provintie in Spanje, die ten noorden de Biskaaifche Zee, ten zuiden oud Caftilien
en Leen, ten ooften Biskayen , en ten wellenGallicien tot grenzen heeft. Zy word in Afturia d'Oviedo en Afturia*de Santillana verdeelt, is vel bergen en bollenen, en zeer Hecht bevolkt, evenwel
heeft zy de eer dat de kroonprins van Spanjen altyd prins van Aiturien genoemt word.
ASYLUM , een vryiiad, toevlucht en bevoorrechte plaats, daar men zicli om zeker en veilig te zyn
naar toe begeven kan, gelyk in 't oude teilamcnt
die plaatzen waren, daar iemand, die by ongeluk
en niet voorbedachter wyze een manflag begaan
had , naar toe vlieden konde. Paus Bonifacius
de Vde heeft alle kerken en altaren dat voorrecht
gegeven.
ATAB.HLE, een aart van trommelen by ae Moren in gebruik.
ATACAMA, woeftyn in 't zuidlyk America, in 't
koningryk Peru, welke zich langs de zuidzee uittrekt.
ATACo, een altyd brandende berg in het lahdfchap Guatimala in noord America.
ATAMADAULET, zie Atmath Bukt.
A TEL LA , zie Afpino.
ATESSA, kleine ftad in Abruzzo citra benevens
den titel van een Marcniüaat in 't koningryk Napels.
"
"""
- ".

A T H , A E T H , ftad aan den vloed Dender in Henegouwen, 6 Mylen van Bruiiel en 4 van Mons,
wegens haar goed lynwaad beroemt, 's Is een kleine, maar weigebouwde , ryke-, en welgeiortiriceerde ftad, voornaahilyk dewyl de voornoemde
vloed haar grachten met water vult, en het omleggende land moeralhg maaict. Deze veiling wierd
1706 den 2 Ociober van den Hollandlchcn veldheer Ouwerkerk verovert, en komt nu het huis
van Ooitenryk toe. De kaffeleny van deze ftad
komt Vrankryk ten delen toe.
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ATHEISMUS , Godverzakery.

ATHEÏSTEN, zyn luiden die of geen God Hellen;
of ten miniten geen Godsdienit hebben. Atheiften
worden ook die gene genoemt di^t een godloos leven leyden, en zich om geen gedvrucht of eerlykheid bekommeren.
A T W LNLY, ATW'ELIGNY, eylmd der Edelluiden,

legt m Somme ^riine ,ri i_mga;rd,
ATHI N . , SIATM-S , taamh \ 5.01e Tml Ic'ic ftad
in de Ci e ^ . n e p'ovm'i: Liw_ a, ia 't ,. me hertogdom Alr.ncn , txn^ens een U . , 1 op een
rots, ACH poin g ^ a m t , e n L a A:.xLih lom. Het
derde ded d?r :n<v,-LC s T: n T u i ^ n en j ^ ' ^ n , de
overige Gnekfchc Ghiulcnea. in oude ty^en was
deze plaats een der heerlykfte fteden van de wereld , de hooftftad van de provintie A ttica, en een
zetel aller wetenfehappen en deugden.
ATHENE, ftad in de Napelfcbe provintie Princfpato citra aan den \loed. Tanaro in het ryk van
Napels, benevens den titel van een vorüendom.
A T H E N R I , zie Atherït.

ATHENSLEBEN, koninglykPruifïifch ambacht aan
de Bode in het hertogdom Maagdeburg , catyds het
daar zynde domkapittel toebehoort hehbende.
A T H E R D E , AR. D h& , A li D R A T H , k l d 111 fta(1 1U

het gtaafichap Louth in Lcinder in 1 eiland, welke zitting en item in het Icriche rariunent k^eft.
A T H E R Ï T , ATHENKI, ftai in t g.Aaf^hju; o al-

lo way in Ierland.
A T HL ONE , Had benevens den titel van een barony in Connaught in lerlandt, in het graaiïchap Roscomon, aan den vloed Shannon, welke haar in z
delen, het Engelfche en het ïerlandfche Athlone
fcheid, welke door een brug gemeeirichap hebben,
waar van het laatfte fterk is en een goed ïlot heeft.
Deze plaats wierd 1691 van koning Willem van
Engeland onder het bevel van den generaal luitenant van Ginckel ingenomen, die om zyn dapperheid in deze gelegenheid betoont met den titel van
graaf van Athlone door den koning begiftigt
wierd.
ATHMATH DULETH, is de opperfte ftaatsdienaar

aan 't Perziaanfche hof, gelyk de groote vizier by
de Turken. Door zyn handen gaan alle de ftaatszaken van 't ryk, en hy verricht meer met de pen
als met het zwaardt , en dit is het onderfcheyd
tuilcLen hem en de Turkfche grote vizier. Ky beheert ook met zo zeer als deze ten oorlog te trekken , of te vrezen dat hy om den geringften misfhg den kop verhezen zal.
A T HOL , bergachtig en onvruchtbaar landfchap in
noord bchotjaad ? aan de provintien Loquabyr ,
Mur-

ATH. ATI. ATL. ATM. ATO. ATT.
.Murray, Gorea,en Alhanien grenzende,heeft den
uaam van een Marquilaat, waar van een uit hetgeflacht van Murray den titel voert.
ATKOS , zie Monte Sanöio.
ATIENZA, kleine ftad in oud Caftilien in Spanjen,
niet ver van Siguenza, heeft enige zoutputten.
A T I Ï L A N , zie Amhïtam.

ATLANTISCHE Z E E , zomtyds word dus de zee
aan de weillyke Spaaniche kuften van 't voorgebergte finis terrse,tot aan de Kaap Sierra Lionagenaamt. Zomtyds beduit het ook de gantiche zee
tulTchen de weillyke Europeïfche en Africaanfche
en ooillyke Americaanfche kuiten van de Yszee af,
en dan hoort 'er ook de Mar del Nort toe.
ATLAS,is een verzameling van landkaarten waar
op de gantiche aardkloot met de daar toe behorende rivieren en zeen afgebeeld zyn, en welke te za-men in een band gebonden zyn.
ATLAS, zeker gebergte in "Africa, turTchen Biledulgerid en Barbarycn, dat zich byna van Marocco tot Egypten toe uitiirekt, en in den groten en
kleinen Atlas verdeelt word.
ATMEIDAN, ATMEDAN , grote markt te Conïlantinoplen, tot den paardenloop gefchikt, en om de
foldaten te oeffenen. De Perzianen geven dezen naam
aan ieder ope plaats.
ATOCHA, NUESTRA SENOKA DE ATOCHA, of de

• ATT. AU. AVA;
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arbeyd, doch maar ten dien einde dat de vyand
genoodzaakt werde zyn macht te verdelen, en op
dat de rechte attaquen te beter gelukken mogen.
A T TE , kleine ftad in Henegouwen in de ooftearykfche Nederlanden.
A T T E L , benediktyner abdy in Bcyeren aan den
vloed Attel,welke niet ver daar van daan indelnrt
valt. Zy behoort tot het ftift Freyfmgen, en ftaat
onder het Munchenfche landgerecht Wefterburg.
ATTELNBURG, een keurvorftelyk Hanovers vlek
aan de Elf, in 't hertogdom Saxen Lausnburg.
A T TEMPOREREN, hiet zich naar den tyd fchikken, den huik naar den wind hangen.
ATTENDORN, kleine ftad in 't hertogdom Weirfalen aan de Markfche grenzen , aan den vloed
Bich. Heeft fchone marmer-groeven.
ATTENRODE, flot en barony in Brabant, waar
toe de heerlykheid Wevre hoort, en waar na de
Familie Daneels den vryheeiiyken titel voert.
ATTENTATA, daadlykheden, fchending van eens
anders recht.
ATTERGOW, is een ftreek lands in opper Oostenryk, waarin het fchone marktvlek St. Geor*
gien by het flot Kogel legt,
A T T E R N , een marktvlek niet ver van Saxenburg
in Thuringen, beroemt wegen zyn zoutputten.
ATTERSEE, een meir in opper Qoftenryk , in
het gebied der graven van Traun, aan de Saltzburgfche grenzen.
ATTIGNY, ftad in de FranfTche provintie Champagne , aan den vloed Aine, onder het geeftlyk gebied van den aartsbüTchop van Rheims.
ATTINE, Poolfche zilvere munt, zynde de tiende part van een ryksdaalder.
ATTINGHUSEN, vlek in 't kanton Uri in Zwitzerland.
ATTOCK, koningryk i n ' t ryk van den Mogol,
aan groot Tartaryen grenzende, daar de Indus ontfpringt.

kerk van onze Lieve Vrou-w in 7 Bofch, is de ichoonfte in gants Madrit, waar in men het T e Deum
Laudamus zingt, als de Koningen een zonderlinge
plechtigheid vieren. Men ziet daar in de H. Maagt
met het kindje Jezus.Haar beeld is zwart,en word
gemeenlyk als een Spaanfche weduwe gekleed,
maar op grote feeftdagen fchikt men het op 't kostelykfte met kleinodiën o p , verciert het hooft met
een dralende zon, en geeft haar een groten rozekrans in de hand»
ATOLLON , hiet een menigte van kleine Eylanden in de zee, welke by na aan elkander hangen.
ATOQUE , klein onbewoont eyland in den zeeATTRAPEREN , betrappen,
boezem van Panama in America. Daar zyn niet
ATTUNDRIA, groot amt in de Zweedfche proals enige zwarten o p , om de veldvruchten en het vintie Upland, waar onder 8 kleine amten behovee dat 'er is te bewaren.
ren.
ATRECHT , zie Arras.
A u , flot en marktvlek in 't ftift Regensburg aan
A T R I , ftad op een ruwen berg in Abruzzo Oltra de Her, 't welk zyn eigen landgerecht heeft.
in" 't ryk van Napels, benevens den titel van een
A u , proofdy van de reguliere kanunniken in ne-?
hertogdom , het huis van Aquaviva toekomende. der Beyeren aan den vloed Inn,
Voor dezen had zy een bifdom, dat nu in dat van
A u , is een voorftad van de ftad Munchen in
.Parma ingelyft is.
Beyeren, aan de overzyde der Ifer gelegen. Men
ATRIA , zie Adria.
vind 'er trefiyke gebouwen, als ook een kloofter
ATTALAYAS, zyn oude wachttorens, die men der paters Paulynen, en een ander van benediktyveel in Portugaal, voornaamlyk op de Spaanfche ner nonnen, dat eerft in 't jaar 1715 aangelegt is.
grenzen gelyk ook op de andere zeekuften vind,
AVA , koningryk en ftad in Japan, op het eyvan welke de wachters, als zy den vyand gewaar land Xicoco.
worden, een teken aan de naburige bezettingen geAVA, ABA , koningryk tufTchen de Ganges em
ven.
China , 't welk zeer groot en ryk is, heeft zyn eis
E, ATTAQUE, is de arbeyd die de belegeraars door gen koning, dien ook Arracan toekomt
loopgraven, mynen, bedekte wegen, brelïen enz.
AVALLON, zie Abdlon.
doen, om een plaats op de eene of de andere wyAVALON, ftad aan den vloed Couftn, in 't her&e te veroveren. De hooft-ataque is die gene, togdom Burgundien in Vrankryk.
daar men de meel! e ernit in 't werk fielt, en daar
AVAL os, is een voornaam geftacht in het Napelde plaats gemeenlyk op haar zwakfl is. Een val- fche gebied, waar uit veel beroemde luiden zyn
Iche Attaque is, waar in men wel met groten yver gefproten, die in den oorlog en door het verkry-
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gen van andere waardigheden uitgemunt hebben.
AUCH , zie Aux.
Zy fchryven zich Marquiien van Pefcara en Vaifo
AUCTIE, wanneer iets opentlyk aan de meeften bezitten erflyk fret" eerampt van opper kamer- biedende verkocht word.
heer in 't koningryk.
A U D E , vloed in Languedoc in Vrankryk, welke in 't Pyreneefche gebergte ontfpringt, en zich
AvANCHES , zie Avenches.
in de Middelantfche zee itort. De vorige Koning
AVANCE , zie Frouard.
AVANCEREN , hoger klimmen , gevordert wor- heeft hem met enige anderen laten in een graven ,
den , voorttrekken. Op den vyand avanceren hiet en daar uit een vaart maken om zo van Port de
op den zelven los gaan, en hem willen flach leve- Cette tot aan Touloufe in de Garonne, en alzo
rcn. Par avance, hiet voor af iets betalen, eer de uit de Middelantfche in de Aquitaanfche zee met
fchepen te kunnen varen. Den 21 Maart 1672 is
termyn verfchenen is.
AVANTAGE, geluk, voordeel en nut dat men in hier van de eerfte proef genomen.
een zaak heeft.
AUDENAARDE, zie Oudenarde.
AVANTAGEUX, voordelig, gelukkig, en nuttig.
AUDIANI, zie Anthropomorphiten.
AVANTGARDE, de voorhoede, de voorfte troeAUDIENCIER, men noemt Ie Huïffier Audhnckf
pen van een leger. Wanneer het zelve in ilagor- of audiëntie deurwaarder zo een in de cancelary
de ftaat zo is het de ee-rite linie,
des konings van Vrankryk, die by de audiëntie
AVANTURE , een zeldzaam voorval. Avanturier oppait om de deuren open en toe maken, de appellen over te brengen, en ftilzwygen te gebieden»
een waaghals, reukeloos menfeh.
De grand-audiencier is een voorname bediende by
AVARY, zoek Havery.
AVAUX, graaffchap in Champagne in Vrankryk, de kanceiary, daar zyn 'er vier zulke, die de brieniet ver van Rheims,, het geflacht van Memes toe- ven van aangelegenheid, als adeldoms brieven en
komende , waar uit Clauciius graaf van Avaux, diergelyke, aan den kancelier overbrengen.
een der beroemde ftaatsdienaaren van Vrankryk,
AUDIENTIA,UDIENZA, zo noemen de Spanjaaren die zich voornaamlyk door zyn gezantichappen den hun gerechtshoven in America,by dewelke de
Bekent gemaakt heert, gefproten was, die in het laatlte Inftantie gefchied, waar van ieder over zejaar 1709 geftorven is.
kere provintien geftelt is, en naar de welke zy het
A UB , Auw , kleine ftad en amt in Frankenland, land verdeelt hebben.
A
onder Wuitzburg behorende, aan den vloed GolUDIE^TIA EPISCOPALIS, is zo veel als de gelach , 3 mylen van Rotenburg aan den Tau- rechtspleging van een Biflchop.
ber.
AUDIËNTIE-BROEDERS, noemt men aan het keyAUEAIGNE , kleine Üad in Provence in Vrank- zerlyke hof die genen, die by den keyzer in byryk , in het geeillyk gebied van Marfeiile, benevens zondere gehoorgevingen, of waar zy hem anders
den titel van Barony.
aantreffen, om een aelmoes bidden, en zich geAUBIGNY, een barony midden in het landfehap meenlyk , als zy die verteert hebben , weer op
nieuws aangeven.
Artois, de kroon Vrankryk toekomende,
AüBAiNE , zie Aih'ma?t*m.
AUDITEUR, is zo veel als de kanceiary directeur
AUBANCE, vloed in Vrankryk in de provintie by een regiment foldaten, cie de Hukken onderTan Anjou.
zoekt, de laatlte item by 't krygsrecht heeft, en
AUBE , vloed in 't hertogdom Burgundien, die het vonnis klaar maakt.
zich in de Seine (lort, niet ver van Pont iur Sei- AüDITOR Dl RuOTA , Zie Ruota.
ne.
AUE , kleine bergüad, een uur van Schneeberg*
AUBENAS, kleine ftad in het landfehap Vivarois, Keurfaxen toekomende.
aan den vloed Ardefche in Vrankryk.
A U E , kleine vloed in 't Hanoverfche vorftendont
AUBERG , amt in het graaffchap Hoya, onder Calenberg, die niet ver van Blumenau in de Leine
Hellen Gaffel behorende.
valt.
AUBETERRE, kleine ftad aan den vloed Lille in
A U E , vloed, zie Ilmsnau*
de Franfche provintie Xaintonge.
AVE , kleine ftad in het Zweedfche landfehap
AUBIGNY, ftad in het hertogdom Beny in Vrank- Bleckingen.
ryk, behoorde voor dezen het voorname geflacht
AVF: MARIA, dit zyn de woorden óie de Enge!
van Aubigny toe.
Gabriel tegen de H. Maagt Maria gebruikte, welAUBIGNY, ftad in Champagne in Vrankryk,niet ke den katholyken, 'met 'er iets by te doen, tot
•ver van Mezieres, heeft goeden wyn, en hoort een gebed dienen.
den broeder van madame de Maintenon toe.
AVEA GERULE , zie Adel,
AUBONNE, zie Atdbone.

AuBR AC, ryke en oude abdy benevens een beroemt hofpitaal in het bifdom Rodes, in de Fransfche provintie Rovergue.
AUBUSSON, volkryke ftad daar men veel tapyten
Jjiaakt, in het Fran fiché landfehap Auvergne gelegen, benevens den titel van een burggraaffehap,
&et .geflacht van Feuillade toekomende.
Au'CON?RM&£» in tegendeel.

A VEÏN , zie -Avenues.

AVEIRA , gefortificeerde ftad in de Portugeefclie
provintie Beira, aan den vloed Vouga, daar veel
zout gemaakt word.
AVEIRON, vloed inRouergue, die by £avorac
ont'pringt, en zich beneden Montauban in den vloed
Tarn giet.
AVELIA, AVELLO, ftad in Terra di Lavoro in
Napels 9 benevens den titel van een vorftendom.

Het

AVE, A t E;
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Het behoorde voor dezen den hertog van Turfis
toe , maar Karel de lilde koningvan Spanjen fchonk
het zelve in 't jaar 1710 Don Malitia Caraffa , wegen de menigvuldige dienllen door den zelven aan
het huis van Ooitenryk verleent, als een vervallen
leer.
AVELLANE , groot vlek in Piemont , was voor
dezen een ryke koopilad, maar die door den oorlog ver woelt is, evenwel vind men hier noch twe
berg kaftelen, die de Paiiage daar dekken.
AVELLINO, flechte ftad m principato oltra in 't
ryk van Napels, benevens den titel van een v,;rftendom en een hifJorn , onder den aartsbiffchop
van Benevcnto {taande.
A V : : N , AVON , vloed in de zuid

Schotlantfche

provintie Sterling, die op de grenzen van Cluydesdale ontfpvingt, en zich in de zee-engie Foith ontlaft.
AVENAY, kleine itad in Champagne in Vrankryk, benevens een jufrren kloolter, niet ver van
den vloed Marne, 5 m. van Rkenns.
AVENCHES, WIFFLISBUÏIG , wcjgeboude ftad en

voogdy in 't Kanton Bern in Zwitserland, dicht
by de Muiter zee, z m. van Freyburg.
AVENNES, AVEIN , kleine itad in 't hertogdom

Luxemburg, daar de Franflchen in 't jaar 1635 een
grote zege op de Spanjaarden bevochten.
AVENOT,is een bediende van dekoninglykeftoetery in Engeland, die de paarden van haver voorziet.
AVENTINUS, grote en voorheen zeer beroemde
berg te Romen, en een van de zeven waar op de
ftad Romen geboud is, word hedendaags Monte di
S. Sabina genaamt,
AVENTURIERS, zyn een foort van zeerovers in
America, die voor de Spaanfche havens de uitlandfche fchepen oppailen, en van den roof leven,
ook geen vafte woonplaats hebben.
AVENUES , toegangen.

jf

ftand verheven, en 1664 met het hertogdom Munfterberg in Sileiien, gelyk ook met de burgt-voogdy Wels in opper Ooften ryk beleent. Zy hebben
ook het onmiddelyke ryksgraafichap Thengen in
Zwaben aangekocht, en na dat het zelve tot een
vorltelyk graaflchap gemaakt is, zo hebben zy anno 1664 op den Zwabnchen kreytsdag de naatfte
plaats na Hohenzollern-Sigmaiingen ingenomen.
De oufte daar van voert maar den vorftlyken, alle
de overigen den graaflyken titel. De vorllinne
weduwe van Auersberg Thereiia, een gebore gravin van Rappach, is zedert 1714 by de tegenwoordig regerende keyzerin opperhofmeefterin, en de
tegenwoordige vorit van Auersberg Hendrik Jozef
is ióy6 geboren. Zyne tegenwoordige en twede
gemalin Maria Antonia, dochter van prins Johan
Leopold Donats van Trautfon, is den 7 m e y i 7 i 6
met hem in den echt getreden , en zyn oudfte prins
Carolus Jofephus Antonius is den 17 Februarii 1713
geboren.
AVERTISSEMENT, een verwittiging.

AVERTJLSSEUR ,een bediende aan 'tFranflchehof,
die den koning verwittigt wanneer het tyd is om
aan Tafel te gaan.
AVES , het vogel eyland, een van de eylanden
fottovento in zuid-America. Daar zyn noch twe
andere eylanden van dezen naam, een in den Archipel der Antillifche eylanden, en een by de Dieve eylanden.
AVES , vloed in de provintie Entre Duero y
Minho inPortugaal, die zich in de Atlantifche zee
itort.
AVESA, kleine vloed in 't hertogdom Urbino,
in den kerkelyken Haat in Italien, welke zich te
Rimini in de golf van Venetien ontlaft.
AVESNES, kleine maar ichone en Iterke Had in
Henegouwen, aan den vloed Hepres, benevens
den titel van een graaiïchap , de kroon Vrankryk
toekomende.
AvEsNts LE COMTE, ftad In het nederlandfche
graaflchap Artois,tegen de grenzen van Picardyen,
voert den titel van een graaifchap.
AviziA, een van de eylanden Marmora, in de
zee di Marmora.

AUERBACH,kleine itad en heerlykheid in de Opperpalts, onder de regering van Amberg en Keurbeyeren behorende.
AUERBACH, kleine ftad in Voigtland , is voor
dezen een heerlykheid geweeft, en komt tegenwoordig de Edelen van Planitz toe.
AuFFNOW, ZltUfröW,
Au E RL AU, kleine ftad in de aartsbergfehe kreits
AUFKIRCHEN, Oettinger markt vlek, 2. Mylen
aan den vloed Floe, 5 m. ten ooften van Marien- van Dunckellpiel.
burg.
AUGARBAS, wilde volkeren in zuid America in
AVERNO, LAGO D'AVERNO, een meir by Poz- Brazilien , in het landfchap Puerto-Seguro.
2uolo in Terra di Lavoro in 't ryk van Napels,
A U G E , klein landfchap in Normandyen aan den
welker w7ater zo ongezond is, dat de vogels, die vloed Sens in Vrankryk.
'er over vliegen, dood ter neer vallen.
AUGEUD, zo word een groot faik van de kleine
AVERSA, ftad en fterk kafteel in Terra di Lavo- ftad Prage genaamt, dat onder den Petriner of Loro in 't ryk van Napels, benevens den titel van een rentz-Berg legt.
graaifchap en een bifdom.
AUGMENTEREN, vermeerderen, augmentatie, verAUERSBERG , fteedje en amt in Franckenland, op meerdering.
de Henncbergfche grenzen, onder het itift Wurts-AUGSBUHG, vrye ryks-ftad die van keyzer Fre~
burg behorende.
derik de Ifte anno ÏIÓZ daar toe verheven is, legt
AU.RSBLRG , flot, vlek en ftamhuis der vorften op een kleinen heuvel, den Roienauberg genaamt
van dezen naam, in 't heitogdom Crain, drie my- in Zwaben, daar de rivieren Lech en Wettach in
len van Laubach. De vonten van Auersberg zyn een lopen, aan de Beyerfche grenzen, 19 m. van
erf-land maailckalken en erf-kamerheren in Crain en Neurenberg, en 9 van Ulm. Zy is groot, geiorde VVindiiche marck,-anno 1653 tu den voriterif tificeert en ryk, heeft vier hooft-en zes kleine Foor-
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ten, een heerlyk tuighuis, en dryft goeden koopAUGUSTENBURG , een prachtig paleys in Thurinhandel. De raad beftaat uit 45 leden, waar van gen, dicht by Arnftad, 't welk anno 1700 de vor23 van de Roomfche, en 22 die van de Lutherfche ftin van Schwartzburg Arnftad naar de wyze van
gezintheid zyn, maar wanneer 'er een befluit zal het vorftlyk Brunswykfche luit flot Saltzdalen heeft
genomen worden dat den godsdienft raakt zo geld laten bouwen.
de 2311e Roomfche Item niet. Het kloofter van
AUGUSTYNER MUNNIKEN , voeren dezen naam,
S. Afra heeft een abt die een ftand van 't ryk is, om dat hun van paus Alexander den IVden in het
en het vrye adelyke vrouwen ftift van St. Steven, jaar 1256 de regel, die den H. Auguftinus toegefchreheeft een abdiffin. Het ftadhuis en het biffchops yen word, opgelegt wierd te houden. Zy zyn in
hof verdient hier gezien te worden, daar 1530 de 't wit gekleed, met een lakenfen overrok, en oAugsburgfche belydenis op den ryksdag overgege- ver den zelven een zwarten mantel, dien zy met
ven wierd,in 'sgelyk is hier 1547 het bekende boek een leren gordel toebinden. De auguft yner hereinterim op het tapyt gebracht, 1555 de religie-vre- myten zyn in 't zwart gekleed, en dit is een van
de gefloten, en het PalTaufche verdrag daar in be- de vier bedelordens. Voor de reit zyn 'er ook onkrachtigt , ook na dien tyd verfcheyde ryksdagen, gefchoeide of barvoetige auguitynen, die een diknamentlyk 1^59 en 1566 in deze ilad gehouden. ken zwarten rok, met een lederen gordel omgefpt,.
In de voorftad voor de St. Jacobs poort legt de zo dragen, en een korten rok van evendiergelyk, grof
genaamde Fuggerrey, beftaande uit een deel rui- laken. Men heeft ook auguftyner nonnen.
me gebouwen, die by na by een kleine itad te
AUGUSÏOW, nieuw geboude ftad in Podïachien,
vergelyken zyn. Zy worden naar de gebroeders aan den vloed Brebetz op de Litthouwfche grenFugger genaamt, die ze geboud hebben, en beftaan zen, 10 M. van Grodno.
uit meer als 400 huizen, zie Fugger. De ftad AugsAÜGUSTSBURG, zo hiet het nieuwgebaude herburg wierd 1703. den 19 december van den keur- toglyke flot te Weiflenfels, 't welk op een berg
vorft van Beyeren ingenomen , die ze fterk be- legt.
naauwde en de veiling liet fpringen, maar den ió
AÜGUST-THAL, valey in Zwitzerland over den St
auguft. 1704 na den ilag van Hochftet weer ver- Gotthards berg, aan de Savoifche grenzen, waar
liet.
in de itad Augufta gelyk ook een kafteel legt.
AUGSEURG , bifdom rontom de ilad van dien
AUGUSTUSBURG , beroemt flot en amt op den
naam , waar toe ook het graaffchap en de ftad Schellenberg, waar van daan het daar onderleggeiv*
Dillingen behoort, daar de biflchop, die een wy- de bergfteedje Schellenberg gemeenlyk ook Augubiiïchop van den biflchop van Ments is, zyn refi- ftusbnrg genaamt word, in de aartsbergfche kreits
clentie houd. Het grenft aan de bifdommen Con- in Meiflèn , niet ver van Franckenberg aan de
ftans en Brixen ,. en het Regensburgfche gebied, Zfchopau, Keurfaxen toebehorende. Het zelve is
den Algow, gelyk ook de bisdommen Freylingen, voor enigen tyd haar majefteit de tegenwoordig reWurtsburg en Aichftad. De tegenwoordige biflchop gerende koningin van Polen en keurvorftin van Sais Alexander Sigismund, geboren paltsgraaf aan den xen gefchonken, om 'er naar haar welgevallen mee
Rhyn, en een broeder van den tegenwoordigen te leven , en door haar in 't jaar 1720 een Lutherfch
keurvorft van de palts, welke den IÓ april 1661 vry-adelyk en wereïtlyk jurTrenkloofter , voor in
geboren, en den 1 april 1690 tot biflchop verko- en uitlantfchen adel daar opgerecht.
ren wierd. Den 10 juni 1714 wierd de biflchop
AUGUSTUSBURG , een flot op het Deenfche cyvan Conftans Johannes Franciicus, baron fchenck land Allen, waar na-een linie uit hef huis Holftein-van Staultenberg tot zyn coadjutor of medehelper funderburg den naam voert. De tegenwoordig leverkoren.
vende hertog daar van Erneft Augult is den 3 oc~
AUGSBURGSCHE CONFESSIE , ïs de geloofsbely- tober 1660 geboren , en heeft een barones van
denis die van Luther in 17 artykelen op bevel van Velbruck ter gemalin. Zyn broeder Fredrik Wilden keurvorft van Sax-en, Johannes den itantvaftigen hem , Dom-prooft te Hamburg, ftierf 1714, en.
te Torgau opgefteld wierd, en den 25 juni 1530 liet uit zyne gemalin, een gebore gravin van Ahlcop de grote ryks vergadering te Augsburg opcntlyk feld, een prins na , Chriftiaan Auguft genaamt, die
overgegeven en opgelezen. Het oorfpronkelyke anno 1720 met Friderica Louiie, gravin van Da~
fchrift van deze belydenis word in de keyzerlyke neicliiold, in den echt trad.
fekretary bewaart, en komt met de WittenbergAUGUSTUSBURG , een kafteel van den markgraaf,
fche uitgaaf van -1531 volkomen over een, maar van Baden te Grotzingen, niet ver van Dourlach,
in de latere van 1540 heeft Filippus Melanchton den waar op de vrouw moeder van den tegenwoordig
genen die Zwinglius aanhingen te gevallen uit eige regerenden markgraaf van Baden Durlach reilgezag het een en het ander verandert, waar uit het de ert.
onderfcheyd van de onveranderde en de veranderAVIA , kleine vloed in Gallicien, welke zich ia.
de geloofsbelydenis ontftaan is, by welke eerfte de de Minho ftort.
Luiterfche keik bly ft , daar in tegendeel de hervormAVIATOKI , AURAJOKI , vloed in Finland , die
de kerk de laatfte aanneemt,.
zich daar in den zeeboezem ontlaft.
AUGST, dorp en beroemde paflage in ZwitserAVIDO , zie Dar danellen,
land aan, den rhyn?. 2 M, ten ooften van Bazel geAVIGLIANA, VILLIANA, een ftad benevens een
legen,
oud flot ia Piernont, in het markgraaffchap Suia,

niet
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niet ver van Turin, aan den vloed Dora Riparia.
't Is een fraaie plaats, en zy heeft van den hertog
van Savoien zeer aanzienlyke voorrechten verworven.
AVIGMON , grote en fchone ftad aan de Rhone,
in provence in Vrankryk, heeft een univerfiteit
die in 't jaar 1303 gefticht is. De vloed Sorgue
loopt midden door de ftad , en de omleggende
landftreek word het graaffchap Avignon of Venaisiin genaamt, 't welk zich van pont de forgue tot
aan het vlek Chaiunont, daar de rivieren de Rhone en de Durance te zamen vlieten, uitftrekt. Dit
graaffchap benevens de ïtad hoort den pauflyken
Itoel te Romen t o e , en word van een vice legaat
geregeert, die alle 2 jaren verandert of op nieuws
bekrachtigt word. Deze plaats is beroemt om. dat
in de 14 eeuw zeven Roomfche pauzen na elkander daar 70 jaren hun verblyf gehouden hebben.
Dicht by Avignon is de beroemde Fontein de
Vauclufe.
AVILA, AVÏLES, een kleine ftad benevens een
haven in Aiturien-, en: in 't gebied van Oviedo,
aan de Baai van Biskaien.
AVILA, ftad in oud Caftilien aan den vloed Adaja, benevens een bisdom onder Compoitel behorende. La üerra d'avila hiet dat groot gebergte,
5
t wel zich van 't koningryk Leon tot in nieuw
Caftilien uitftrekt, en tuffchen 't welk de ftad Avila legt.
AVIN , vloed in de zuidfchotlantfche provintie
Cluydesdale, welke zieh te Hamilton in den vloed
Cluyd ftort.
AVINTES, fchoon vlek aan den vloed Tajo in
Portugaal , 't welk zeer bequaam is tot de landing.
AVIQÜIRINA , eyland in zuid America aan de
Mar del Zur, by de ftad de la- Conception, aan de
kuit van het koningryk Chili.
Avis, kleine en lterke ftad aan den vloed van
den zelven naam in de Portugeeicbe provintie Aientejo, in 't gebied van Eitremos, die de reiïdentie plaats des ridders van Avis is.
AULBONE, itad, flot en voogdy in 't land van
Vaud aan den vloed Aleman,.het kanton bern toekanende.
AULEN j zie

Men.

ALENDORFF , ftad in het graaffchap Konigfeck,
in Zwaben niet ver van Buchau.
AULET, ftad in Catalonien, aan de zuidelyke
grenzen van de Viguerie van Campredon, aan den
vloed Pluvia gelegen.
AULON, zie Valowa.

D'AULPS ,. een abdy in Savoyen.
A U L S , zie Aups.

ALUMA, fteedje in de Neuftetfche kreits,tuffchen
Gera en bchlaitz gelegen, ftaat na de dood van
den hertog van Saxenzeitz onder 't keurfaxifch gebied.
AUMALE, kleine ftad in Normandyen , in het
landfchapje Caux aan den vloed Brefle, benevens
den
titel van een hertogdom, had voor dezen haar
€

%e hejjogen uit het huis Lotteringen, eai§ mr.
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derhand door huwlyk aan het hertoglyke huis van
Nemours gekomen, dat tegenwoordig den Titel
van Aumale voert.
AUMIGNON , een vloed in Vrankryk in het landfchap Vermandois die zich boven Perone in de
Somme itort.
AUNEAU, kleine ftad benevens een oud flot in
het landfchap Beauffe, 14 m. van Parys en 4 van
Chartres.
AUNIS , klein landfchap in Vrankryk , aan de
Gaskonfche zee, in Xaintonge, waar van RochelIe de hoofïtad is.
AVOCATORIA , worden die Bevelen genaamt %
waar door de onderdanen uit vreinde herendienii
te rug geroepen worden.
AVOGASSIA, zie Abafcie,.
AVOLA, zie Avula.

AVON , AVIN , vloed in de provintie Wilt in
Engeland, welke zich in het Canaal itort.
AVON , kleine vloed in het graaffchap Warwyk
in Engeland, die zich in den vloed Saverne ontM.
AVON , kleine vloed in het graaffchap Monmoutrt
in Engeland, die zich tegen over Caerlion met dea
vloed Ouske verenigt.
AVON, zie Aven.

AVON , vloed in het Schotfche graaffchap Argyle , die zich. t e Dunftafag in de lerlandi'che zee
itort.
A vos TA, zie Aofta:
AVOYER , word in enige fteden van het kantott
Bern in Zwitzerland de voornaamlte magiftraats perfoon genaamt , en zal zo veel zyn als opperfchout.
AUPE , een vloed in Silefien, die in het zo genaamde reufen gebergte ontfpringt, door den Aupen-grond benevens de Elbe heen loopt , en
zich by Jaronnr in Bohemen met dezelve verenigt.
AUPS, AULS, AITS , ftad in provence in liet-

bisdom van Frejus in Vrankryk, daar de Alpen beginnen.
AURA, amt in 't bifdom Aichitad in Franken-land.
AuaACH, URACH, kleine ftad, a m t , en daar
by leggende iterk bergkafteel, Hohen-Aurach genaamt, in. een valey in 't hertogdom Wurtëmberg.
aan den vloed Erins. Zy voert den titel van een
graaffchap, dry ft: ilerken handel in lynwaad, en
had voor dezen haar eige graven, die des H. R,
ryks jagermeelters waren.
AURACH , kloofter by Trimberg in 't bifdom
Wurtzburg in Frankenland.
AURACH, kleine vloed in Frankenland,ontfpringt
tufïhen Windsheim niet ver van het dorp Linden'
in 't Bareytfche gebied, en ftort zich by Bruck in
de Pegnitz. Aan dezen vloed leggen de dorpen
Luffaurach, GlafTaurach, in 's gelyk de klooiters
en plaatzen Munchaurach , Hertzogaurach , eix
Frauenaurach.
AURAJOKI, zie Avtanku
AVRANA,. zie Urana.
K 3
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AVRANCHES, middelmatige ftad in neder Nor- den ongelukkigen flag , waar in anno 1516 het
mandyen in Vrankryk op een heuvel , daar de ryks-leger van de Huffiten te enemaal verflagen
vloed See voorby ftroomt, benevens een citadel en wierd.
AUSSONE , zie Auxone.
bifdom , onder den biffchop van Rouen ftaande.
AUST 9 kleine vloed in neder-Beyeren , loopt
Het landfchap daarom hiet Avranchin.
AURAS, open iteedje in neder Silefien aan den voorby Au en valt in den Donau.
Oder,3 M.van Brcflau; het heeft een Hot dat een AUSTERLÏTS, SLAWKOW ,. hooftilad in deBrinner
koninglyk burg leen is, hoort den hertog van O els kreits in Moravien.
AUSTI , "zie Aujfig,
toe, en is anno 1711 gants afgebrande.
AURAY, kleine ftad in Bretagne, aan den zee- AUSTI , AUSCHA, ftad in de Leutmeritzer kreits
in Bohemen, 7 m. van Praag, het Jezuiten Colboezem Morbihan, niet ver van Vennes.
AURBURG , zeer Iterk kaiceci op een hogen berg legie in de oude ftad Praag toekomende.
by den vloed Inn in opper Beyeren aan de TyroP
AUSTI; AUSCHA, Had in de Bimtzlauer kreits in
fclie grenzen, anderhalf myl van Kufïftein.
Bohemen, tuilchen Kameyk en Dauba. Daar legt
AURE , of Uure, kleine vloed in 't hertogdom ook een ftad van dezen naam in de Koninggratzer
Berry, die voorby Bourges loopt, en daar de Au- kreits, niet ver van Landskroon.
ron en Aurette'inneemt.
A U S T I , AUSTI SESERIN , ftad in de Bechinerkreits
AURE , kleine vloed aan de grenzen van Nor- in Bohemen aan den vloed Lufinitz, in een bofch,
mandyen , die zich in den vloed Eure ontlaft. Daar
AUSTRASIEN, voor dezen een koningryk, wiens
is noch een andere vloed in Normandyen , ook hooftftad Mets was, begreep alles tuilchen de SchelAure genaamt, die zich beneden Bajeux met den de , Maas en Rhyn onder zich, dat is , Brabant 9
vloed Drome verenigt.
Luick, Luxemburg, Lotteringe, Eiffel en Trier
AURELSMUNSTER, fraai en vermaaklyk markt- enz. Het Weftryk word noch hedendaags Auftravlek benevens een Hot in opper Beyeren, in het fien genaamt.
bisdom Paffau en het landgebied van Ried, aan
AUSTREGE , noemt men in Duitsland de gerechden vloed Antiffin, tuiichen Altheim en Ried.
telyke uitfpraak van een zaak in de eerfte inftanAURIBAT , klein landfchap in Gasconjen , en een tie, 't welk voorrecht de onmiddelbare ryksftanden
deel van het gebied les Landes.
genieten, op dat zy niet aanftonds tot hun nadeel
AURICH, een ftad in het graafTchap Embden , voor een van de hoge ryksgerichten betrokken kunbenevens een fchoon kafteel, zynde de reiidentie nen worden. Alle ryks-ftanden, zo wel voriten,
plaats van den vorft van ooft VrieiTand.
prelaten, graven, en heren, of zy fchoon niet reAURIGE, LAURIGE , vloed in de Franffche pro- geren, gelyk ook de vrye ridderfchap hebben het
vintie Foix, welke op het Pyreneefche gebergte recht van Auftrege, maar onder de ryksfteden beontfpringt, en zich boven Touloufe met de Garon- zitten het maar enige. Wanneer voor deze Auftrene verenigt.
ge gericht en een zaak daar gefchil over is beflift
moet worden, zo word dezelve of van een ryks
AURILLAC, zie Or'illac.
vorft, die tot rechter verkoren is, of door zekere
AUROLTZ-MUNSTER , zie Aurehmunfier.
AURON , kleine vloed in de provmtie Berry , commiilarifTen, of ook by voorbeeld door de rawelke zich beneden Bourges in den vloed Eure ont- den van een aangeklaagden vorft (die evenwel eerft
van hun eed en plicht ontilagen worden) onderlaft.
zocht en uitgefproken, zo evenwel dat de ExecuAuRSPERG , Zie Ursperg.
tie van het vonnis aan het kamergerecht blyft. DeAUSA, kleine vloed in den kerkelyken ftaat in ze Auftrege worden verdeelt in tegales of wettige,
Italien, die op de grenzen van het liertogdom Ur- die in de algemene rykswetten belloten zyn, en in
bino ontfpringt, en by Rimini zich in de" golf van conventtonales , welke enige Familien door verdrag
Venetien ftort.
onder zich hebben opgerecht, en van zyn keyzerAUSARGUES, kieine ftad in Nederlanguedoc.
iyke majefteit laten beveiligen ; welke by na" alle
A U S C H , zie Aux.
vorftelyke huizen hebben. Men is doorgaans van
AUSCHT, zie Aufti.
gevoelen dat deze Auftrege in den tyd van het groAUSCHWITZ , zie Oswieczim.
te interregnum of tuilchen regering, eerft in DuitsAu SE , een vloed in de Fran fiche provintie Au- land ingevoert zyn en naderhand van keyzerMaxivergne, die zich met de Allier verenigt.
miüaan, beveiligt.
AUSPITZ , ftad in Moravien, heeft een beroemAUTHENTIEK , onverwerplyk , geloofwaardig.
de beeftemarkt, niet ver van AufterJitz.
Ook een oorlpronkelyk of echtlchrift.
AUSSE, fraai vlek in opper-„tiermarken , heeft
AUTHENTISEREN', iets geloofwaardig, zeker en
fchone zoutgroeven.
ontwyffelbaar maken.
AUSSIG , koninglyke ftad benevens een oud ka» AUTHIE, vloed in Pikardyen in Vrankryk, die
fteel aan de Elbe, in de Leutmeritzer krelts in Bo- zich aan een zekere plaats, Ie Pas d' Authie genaamt,
hemen, 6 m. boven Dresden, en 9 van Praag. In in 't meir itort.
deze landftreek groeit fchone w y n , die voor de
AUTO DA F E , zo word in Portiigaal en Spanje
beite en gezondfte in gants Bohemen gehouden het fcherpe inquilitie-recht der geeftlykheid geword, waar onder de zo genaamde Potzkalsky, naamt.
die beneden aao- een fteile rots walt, wyd en zyd AUTODIDACTOS, is iemand die zyn wetenfehap
beroemt is. Deze plaats is ook zeer bekent wegens
CU
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en kennis die hy bezit zonder iemands behulp en heuvel gelegen daar de vloed Yonne voorby loopt.
cnderwyzing uit zich zelven gekert heeft.
Zy is groot,en de hooftftad van het landfchap Auxerrois, voert den titel van een graaffchap, en
AUTOGRAPHUM , zie Ormnaal.
AUTOGRA, TOGRA , NICHAN , word het op- -heeft een prelidiaal en bisdom, welk laatftgenoemfchrift van de bevelen, patenten en blieven der de onder den aartsbiflehop van Sens behoort.
Turkfche keyzers genoemt ,t welk in een zeker teAUXÏLIAIRE , oï hulp troepen , zyn die gene, welken of getrokken letter bettaat.
ke een potentaat of republiek, die 'm oorlog is, van
AUTONOMIA, hiet eigentlyk de vryheid om naar een ander tot hulp worden gezonden.
fcyn eige wetten te leven. Öok betekent het wanAuxois, klein landfchap in Burgundien,tuffchen
neer onderdanen van hun landsheren, of deze fchoon l'Autunois, Ie Dijonois, 1 Auxerrois en Champagvan een andere gezintheid zyn, in de oefrening ne.
van hun godsdienft niet gemoeit mogen worden. In
AUXONE , AUSSONE , middelmatige en enigfïns
een zekeren zin beduit dit woord ook het zoge- gefortificeerde ftad aan de Saane in Burgundien,
naamde geeftlyke voorbeding , dat keyzer Ferdi- benevens den titel van een burggraaffchap.
nand , uit kracht van de voorgaande "keyzerlyke
AUXUM, zie Accum.
volmacht, zonder toeftemming van de protefterenAUXY LE CHATEAU, kleine ftad in het landfchap
de Handen in het regerings verdrag van 1555 heeft Artois, daar de vloed Authie doorloopt. Zy heeft
ingedrongen, dat alle biiïchoppen en aartsbiflchop- den titel van een marquifaat.
pen, die naderhand tot den proteftanfehen godsAUZANCE, een kaiteel in de Franiïche provintie
ciienft zouden overgaan, daar door hun geeillyke Auvergne-, aan den vloed Allier.
beneficien zouden verliezen.
A\v, meir in zuid Schotland.
AWEN-MORE , kleine vloed in het graaffchap
AUTORISEREN, wettigen, iemand volmacht geWiklo in Ierland.
ven om iets in zyn naam te verrichten.
AXAMBS , een ambacht by infpruk in Tyrol.
AUTUN , oude iiad aan den vloed Arrou in BurAXARAFE, klein landfchap onder het gebied van
gundien , benevens een bisdom, onder Lion behorende. In 't midden van Autun ftaat een .Hot als Seviiien, in Andalulien.
AXBRIDGE , kleine ftad in het landfchap Som«en klein fteedje.Het land daar rontom word 1'Aumi erfet in Engeland , aan den vloed Axe, die zich
tunois genaamt.
AUVERGNE, provintie en graaffchap in het ge- in de Severne ontlaft, 14 Engelfche Mylen van
neraal gouvernement van Lion in Vrankryk, die Briftol.
AXEL , fterke ftad in 't Hollandfch Vlaanderen,
ten noorden aan het Bourbonneefche, ten wellen
aan Ie Marche,le Limofm,& Ie Quercy, ten zui- niet ver van Huift, is een van de 4 Hollandfche
den aan Ie Rovergue, & Ie Gevaudan, en ten 00- Ambachten.
AXHOLM, eyland in de Engelfche provintie Linften aan Ie Velay en Ie Forez grenft. Daar worden
veel kanten , tapyten , papier , meflen enz. ge- coln , 't welk 'door de rivieren Trente en Idle gemaakt. Men verdeelt het in opper en neder An- maakt word.
AXIM , klein land op de goudkuil: van Guinea in
vergne, welk laatfte ook Limagne genaamt word
en aan den vloed Alüer legt. Van deze provintie Africa.
AXIOMA, ftokregel, flot regel. Axioma hïflorïvoert een voorname Familie in Vrankryk den titel
-als printten van Anvergne, waar van Francifcus E- cum ? peiweum, een ftaatkundige of hiftorifche re^go de la Tour d'Avergne, luitenant generaal in gel y dien men uit een voorval trekt, zie MaxiHollandfchen dienft, den 26 juli 1710" te Douay me.
Axiopor is, Turkfche ftad aan de Donau in Bul«tan de kinderpokjes geiterven is, en een eenige
dochter heeft nagelaten , Maria Anna genaamt, garkn.
dewelke in 't jaar 1708 geboren, erfgenaam van . AXMYSTER ? kleine ftad in Devonshire in Engeliet markgraafichap Bergen op Zoom is, en den land.
14 februari 1722 met den prins Johan Chriftiaan
AXOND ,is in Pcrzien de twede rechter in de zavan Sultzbach in den echt getreden is.
ken die den god:.dienit betreffen, hy neemt kennis
AVULA, kleine Had in Sicilien, in de provintie van de huwlyken 9 beinydeniffen, koop en ruilkonVal di Noto, tuilchen Syracufa en Capo PafTaro, trakten.
daar de rivier Miranda in de middelantiche zee
AXUM , ftad in Abyflmien in Africa , daar de
valt. Niet ver van hier wierd de Spaanfche vloot, keyzer van dat ryk gewoon is gekroont te worden,
die het koningryk Sicilien wilde innemen, van de eerft met een Doornekroon ter gedachtenis dat onEngeifchen op den 11 auguftüs 1718 te enemaal ze heyland zo gekroont wierd, daar na met een
verflagen en verftrooit.
goude kroon, wanneer hy den naam van Belulgian
krygt, en hem te gelyk de ring aan den vinger
A u w , zie Aub.
gefteken word, dien zy voorgeven dat de koninAUWE , kleine vloed in 't ftift Bremen,
gin van Scheba van Salomon gekregen heeft.
AUWEILER , zie sAr.weiler.
A Y , kleine ftad aan den vloed Manie in ChamA u x , AUCH, AUSCK, ftad aan den vloed Gers
ïn Gaskonje, en de hooftllad van het graaffchap pagne , wegens haar ichonen wyn beroemt.
AYA, zie Am.
Armagnac benevens een prefldiale rechtbank en een
aartsbifdom.
AYADE, fchone haven aan de weftlyke kuft van
^ AUXER^E, Had en flot in Burgundien, op -een de zwarte zee, benevens een dorp van den zelve.u
uaam,
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naam , 11 Myl van Conftantinopel.
_ AYAMONTE, kleine maar fterk e ftad in Andaluïien, by den mond der Guadiana, daar zy zich in
de zee engte by Cadix itort.
AYAN , de kuit Ayan of nieuw Arabien in Africa, waar op weer vier byzondere landfchappen te
tellen zyn, namentlyk dekoningrykenAdel, Adea,
Madagoxo en de republiek Brava.
AYBAR , zie Ar bar,

AYDENBACH, marktvlek in Nederbeyeren , niet
ver van Vilshofen, waar by in 't jaar 1705 zeven*
duizent oproerige boeren van de keyzerlyken omcingelt,en ten delen verflagen, ten delen verftrooit
wierden.
AYGUIERES, kleine ftad inProvence, 5 mylen
ten zuidweilen van Avignon gelegen.
AYLA, zie Alla.

AYLESHAM, kleine ftad in het lanclfchap Norfolk
in Engeland
AYMARGUES, kleine ftad in Langiiedoc,aan den
kleinen vloed Viftre.
AYME, AMATA, kleine ftad aan de Isere, in het
graaffchap Tarantaife in Savoyen, 2 duitfche Mylen van Montiers gelegen.
AYMEKIES, kleine ftad in Henegouwen aan de
Sambre, benevens een llerk kafteel, en den titel
ener vrye heerlykheid.
AYNADEKI, kleine ftad In het graaffchap Sag, in
opper Ongaryen.
AYORA, kleine ftad benevens een oud fterk kaflcel aan den vloed Xucar in 't Spaanfche koningryk V-alencia.
AYR , vloed in 't hertogdom Bar in lotteringen,
welke zich in den vloed Aifna ontlaft.
AYR , rivier in het Schotfche graaffchap Kyle ,
welke zich te Ayr in den zee boezem van Cluyd
Itort
AYR ,hooftftad van het graaffchap Kevie in zuldfehotland, aan den mond van de rivier Ayr. Zy
is wegens haar koophandel beroemt, heeft een ruime en veilige haven, die door een kafteel befchut
word, en heeft zitting en ftem in 't parlement.
AYR ON, kleine ftad in het griekiche landfehap
Livadien, benevens ~een bifdom, onder den bisfchop van Lepanto ftaande.
AYSEAU , flot en heerlykheid in Brabant, dat anno 1625 tot een marquifaat verheven is, en tegenwoordig van de marquifinne d'Ayfeaü, als voogdes
over haar onmondigen zoon, beftiert word.
AYVARIA , ftad in 't hertogdom Modena in Itaüen.
AZACK, zae Af off.

AZAMOT 9 een ftad in 't koningryk Marocco in
Africa, daar de rivier Ommirabi in de zee valt.
AZEM ? koningryk in Ooftindien, aan de overzyde van de Ganges, 't welk een van de befte landen in Azien is, en zeer ryke mynen heeft, anno
ÏÓ63 heeft het de grote Mogol verovert.
AZIEN ( K L E I N , ) zie Natoliën.

AZINCOURT, kleine plaats in Picardyen, daar de
Engelfchen anno 1415 op de Franffchen een zege
bevochten.
AZINGS-RECHT, is een recht waar door de on-

derdan en fchuldig zyn hun landsheren en derzelver
gezelfchap met herberg, fpys en drank te verzorgen , zomtyds moeten ook derzelver afgevaardigde
bedienden vrygehouden worden, en voor der jageren onderhoud en voor de honden een zeekere fora
betaalt worden.
AZIRUTH, fleedje aan de rode zee in Egypten,
daar de kinderen liraëls dezelve door paffeerden.
Azoxo , zie Afola. •
AZORES, eylanden in de Atlantifche z e e , tusfchen de kuiten van Spanje en Canada, welke negen in getal zyn, en van de veel e Havikken, die
daar zyn , de Havikken eylanden genaamt worden , zy zyn ook onder den naam van de Vlaamfche eylanden bekent, wyl zy van de Vlamingen
ontdekt zyn. Terceres hieten zy, om dat Tercera het voornaamfte onder hen is", van de Portugiezen worden zy las Flores genaamt. Zy zyn klipachtig , en komen de Portugezen toe.
A z o w , zie Afff.
AZUA, ftad benevens een goede haven op het
Antülifche eyland Domingo in America.
AZUAGA, kleine ftad benevens een Citadel in de
Spaanfche provintie Eftremadura.
AZUAGUES , een volk in de Afrikaanfche koningryken Fez,, Tunis, en Tremefen, 't welk wyd
en zyd ^verftrooit is, en van de Chriftenen afftammen wil, warom het zich met een yzer een kruis
op het ligchaam zet.
AZURI , SURI , klein eyland in de Golf van Venen en , tegen over de Stad Sebenico in Dalmatien,
en den Venetianen toekomende.
AZYMIT^ , zo worden de Roomsgezinden van
de Griekfche geeftlyken genaamt, om dat zy ongezuurt brood in de Mis gebruiken.
BH,

B

AACKEN , zyn zekere hoge Torens aan ftrand,
waar op 'snachts vuur geftookt word, om de
fchepen, die op zee zwerven, daar door naricht
te geven, hoe zy hun kours richten moeten, om
in de duifternis niet te ftranden. Om deze Baacken te onderhouden worden op vele plaatzen zekere lallen op de in en uitgaande fchepen gelegt.
BAADEN , zie Baden.

BAANITEN, waren ketters in de 9de eeuw, die
de dwalingen der Manicheen voortplantten , en
dus naar hun hooft genoemt- wierden-.
BAAR , zie Bar.

BAAK , HOGE BAR, hiet de berg by Elsas-Zabern
in de neder-Elfas, v/aar op een fterk flot legt dat
den biiïchop van Straatsburg toekomt.
BAAREN, hieten op zee de grote wellen, die door
ftorm en onweer, of ook door de verborge klippen ontdaan.
BAARRECHT, is wanneer verdachte perfonen by
de Baar van een ontlyfden gebracht, en daar by
ernitig over de vermoede misdaad beftraft worden,
Zy moeten de vingers op den navel en de wonde van
den ontlyfden leggen, en zekere woorden na zeggen , zo de wonde aan te fchuimen of te bloeden
vangt; zo word de verdachte perfoon voor den
recli*
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lachten dader gehouden. Dit baarrecht is by de daten gegeven word als een openbaar getuigenis dat
oude Duitfchen om de menigvuldige heimelyke zy zich m de lage wretenfchappen vlytig geoeffent
moorden, die'er voorvielen, opgekomen, en na- hebben. In Jena quam in het jaar 1555 onder herderhand op zommige plaatzcn tot op den huldigen tog Johan Frederiks regering een plakaat uit, dat
da£ in de gewoonte gebleven, nraar op de meefte in dat vorftendom geen tot den fehool-of kerkendienit.
als een on'ekcie / ^ v ?i ;< 1'- - j L
zoude aangenomen worden, die niet ten minften
1U A, 15.LI14 , l u l>cjie . : 1 i i ki^aiKii a n de waardigheid van Baccalaureus verkregen had.
em kernen /ob)e/wPi \aii ^ / \. te . i e .
BACCANO', kleine rivier in den kerkclyken Haat,
BABLI-M\NDLI , b^io^'nJj , mjar we^cn de die zich beneden Romen in den Tiber Hort, en
1
mjivgui age lelupouiL.en g c ^ v ^ K c 7cc-engic waar by een klein meir en vlek van den zei ven
in L'CA ociij: ocv< m , cw de Ai ^j->e van dt 10- naam legt.
de 7ee io v.) d, en \an ae L\ .1 \ ^ h u .1 i ir hech > BACCARAT , kleine Had in Lotteringen in 't bisde Li Mv.ca ^cniamt woid. . A*L ^ . t u j zee- dom Metz aan den vloed MorU, 8 mylen vaa
engte legt e~n c^kiid \ a n c'^r . U I K aan.
Nancy.
BABBNELRG,

z i e j3a??*yt,g.

BACERODE , zie Marlen-rode.

BABEN-HAUSEN , kleine itw.1 bencvórn een flerk
BACCHANALIA, was een feeft dat de Heydenen
flot, 4 mylen van Uim in SchwüDe,,, aen graaf met allerly vermaaklykheden ter eren van Bacchus
van Fugger toekomende.
vierden. Eerlt raakte het in Egypte, vervolgens in
BABENTHAL, een plaats, de ProoA/ van Kroon- Griekenland, voornaamlyk te Athenen, en eindeWeiflenburg toebehorende, tn een doortocht naar lyk ook te Romen in zwang, daar het evenwel
Lotteringen, daar de keurvoril van de Palts een in het jaar 568 na der zei ver bouwing wegens de
Tol heeft. Daar zyn zilver mynen.
al te grote'buitenfporigheden, die 'er onder liepen,
BAMNAGROD , veiling in Sclavonien op een ey- afgefebaft wierd. Hedendaags geeft men de Vaitenavonds vermaaklykheden den naam van Bacchaland op de rivier de Sau, niet ver van Brodt.
BABINISCHE REPUBLIEK , zie Narren Gczelfchap. nalia , zie Carnevak
BACCHUS, was by de oude Heydenen , de WynBABITZ , kleine vloed in Litthauen by HolowGod, dien van alle volkeren,uitgezondert de Scyzyn, die in den vloed Ordwane valt.
BABLAC, Had in de provintie van Oxford in En- then , Godlyke eer bewezen wierd. Anders wierd
hy ook Bromius, Ly&us , Lher, en by de Indiageland.
BABOLITZA , CARETHNA , BAKOHZA, kleine Had nen , die hy wierd gezegt te ondergebracht te hebin Sclavonien niet ver van de Drau, tufïchen Pos- ben, Evan genaamt. Hy was een zoon van Jupiter en
Seniele, en wierd in de gedaante van een vetten
fega en Sigeth.
13A-BONA, kleine Had in opper Ongaryen, 6 m. en dikken jongeling afgebeeld,dewyidejeugtmeelt
tot dronkenfehap genegen is. De wyn zelfs wierd
van PeiL
BABOTSCH, BABOTZA , Hot in neder Ongaryen ook Bacchus genaamt.
BACH , kleine Had in neder Ongaryen aan den
tuffen en Canilcha en Sigeth , in een moeras aan
den vloed Rhimnia, daar dezelve in de Drau valt, Donau.
BACHA, zie Baffa.
gelegen ; het hoort den keyzer toe.
BACHARA ftad in groot Tartarycn in Azien , in
BABUL , grote ftad in het ryk van den groten mohet landfchap "Usbeck , aan een rivier die zich om.gol op een eyland dat de rivier Indus maakt.
BABYLON , een in oude tyden zeer machtige, gro- trent 40 mylen daar van daan' in de Caibifche zee
te en beroemde ftad in Azien aan den Èufraat, Hort.
van welke hedendaags enige dagreizens van BagBACKARACH, Had en amt in de Nederpalts aan
dad niet als de puinhopen te zien zyn.
den Rhyn, den keurvoiff van de Palts toekomenBACA , fterke Had aan de rivier Guadalentia in 't de, welke plaats wegen haar goeden wyn zeer bekoningryk Grenade in Spanje.
roemt is. Zy heeft ook een tol aan den Rhyn,
BACA, kleine vloed in de provintie EHremadura die veel geld opbrengt, en tegen over in de Valley
in Portugaal, die in de Atlantifche zee loopt.
is een Minerale bron.
<
BACAIM, BASSAIM , gefortifkeerde koopüad in

het koningryk Guzarate in Azien, welke onder de
landen van den groten mogol gerekent w7ord. Zy
legt aan een rivier w7elke de grootite fchepen in de
golf van Cambaye, (die 'er niet ver afgelegen is,)
brengt, heeft een haven, en hoort de Portugiezen
toe.
BACALA, ftad op het Schier-eyland aan dit zyde
van de Ganges in indien, aan de golf van Bengale
in 't koningryk Arracan.
BACAY , klein koningryk en ftad in Azien , op
het Schier-eyland aan dit zyde de Ganges aan den
vloed Pegu, den koning van Ava toebehorende.
BACCALAUREUS, is de laagite trap onder de geleerden op de hogelcholen, welke titel de candi-

BACHASERAY, zie Baciefaraj,
BACHDAD, zie Bagdad.
BACHES , zie Bech.
BACHI CAPA OGLANI , een gefnede in het Se-

rail van den Turkfchen keyzer , zynde de voornaamHe deurwachter van het vrouwen vertrek.
BACHIA, BATHA,flad in opper Ongaryen aan den
Donau, daar de Sarwitz zich in dezelve Hort , in
het Bathenfer of Bachenzer gefpan-of graaffchap,
had voor dezen een bisdom, dat nu in dat van Co~
locza ingelyft is.
BACHIAN , BACQUIAN , eyland in den oofler-oceaan

in den Molukfchen Archipel in Azien. Het is klein
maar vruchtbaar, heeft een hooftftad van den zeiyen naam, en het fort Barnevelt dat daar op legt

L
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BAC BAD.

BAD,

hebben de Hollanders in bezitting. Vede andere 16 mylen, van Sivilien, en wierd anno 1705 te
omleggende eylanden voeren ook den naam van vergeefs door de Portugezen belegert. Men vind
'er veel oranje-vyge-olyf-en citroen-bomen.
Bachian, en horen den koning van Machian toe.
BADALONA , BADELONA , kleine ftad in Catalonien
BACHILIONE , vloed in het Venetiaanfche gebied
in Italien, welken zich beneden Efte in de Lagu- aan de Middclantiche zee, anderhalf myl van Barcellona, is met een goede fortres voorzien.
ne van de golf van Venetien ïtort.
HAD ARA , een klein koningryk en ftad in Indien 9
BACHOTS, zie Beche.
BACHU, BAXU, koopflad en veiling in de pro- aan dees zyde van de Ganges, in 't koningryk Ka-<
vintie Scirvan in Perzien, aan de Cafpifche zee , likoet.
BADEN, een graaffcliap in Zwitzerland,, dat ten
waar naar dezelve van zommigen Mare de Bachu ge»
naamt word. Deze plaats is anno 172.3 van deRuf- ooften en ten noorden aan 't Canton Zurich , ten
fen verovert, en daar omtrent ontfpringt uit een zuiden aan Bern en de vrye ambachten , en ten
bron een zwart vocht, dat in gants Perzien in plaats weften aan den Rhyn en de Walditeden grenft. Het
is omtrent vyf uren lang en drie breed. De hooftvan oly gebruikt word.
BACHUS-EYLAND, is een eyïand niet ver van den ftad daar van voert den zelven naam , legt twe my•mond van den vloed Pemtagouet in de provintie len van Zurich, aan den vloed Limatt, lkfeft twe
Acadien in noord America. Het is wel bewoont kaftelen, dryft enigen koophandel, en is den Room»
fchen Godsdienft toegedaan. In deze ftad houden
en bebouwt.
BACIESARAY, BACHASERAY, de hooft en refiden- de Zwitzers gemeenlyk hun landsdagen , en in 't
tie üad van den Krimeeichen Cham in klein Tarta- jaar 1714 wierden de vredens traktaten, die te Raryen, op een Schier-eyland aan den vloed Kabarta, ftad begonnen waren, hier tuften en den keyzer en
de kroon Vrankryk voort gezet,en den 7 Septem¥Oor dezen Taurica Cherfonefus geheten.
BACK, is het voorfte inwendige deel van't fchip, ber gefloten. Voor 't overige verkieft et e ftad haar
daar de keuken en de beeting-balk is, daar men de eigen raad , beftaande in den groten en kleinen ,
kabels aan valt legt. Hoewel op de grote fchepen en word naar haar eige wetten geregeert, zo dat
de landvoogt daar niets te zeggen heeft. Zy was
Itaat de beeting meeft onder 't verdek.
BACK , hiet een pont of vaartuig om Wagens en voorheen benevens het ilot naar de hedendaagfche
wyze gefortiflceert, en hoorde zo wel als het graafpaarden over 't water te zetten.
fcliap de 8 oude Cantons toe, maar toen zy in 't
BACKANANG , zie Backnang.
jaar 1712 van die van Zurich en Bern met akkoort
'BACKAWA , vloed in Sclavonien.
verovert wierd, zyn de veiling werken benevens
BACKBOORT , zie Doden op een fchip.
BACKEVEEN, vlek in Vriesland, een der 7 ver- het ilot geflecht,en de beyde Cantons Bern en Zuenigde provintien, in het landfehap Ooftergo, te- rich hebben zo wel de ftad als het graaffcliap Baden met uitfluiting der Roomsgeiinde Cantons 17IL
gen de provintie van Groningen aan.
' BACKNANG , BACKANANG , ftad aan den vloed in den vrede te Arau behouden , zo evenwel dat
Murr in 't hertogdom Wurtemberg. Hertog Fre- het Canton Glaris zyn recht daar op voorbehouden
derik heeft voor omtrent hondert jaar daar een ilot wierd. Een vierendeel uur van de ftad vind men
treflyke gezonde baden, die veel nering hebben.
beginnen te bouwen, maar het is niet voltooit.
BACKOCHZA, zie Babolitza.
BADEN, markgraaffchap aan den Rhyn in den
BACKOVEN , word met vaten met kruid gevult, Zwabifchen Kreits, 't welk ten 'noorden de Neder©m de zelve, wanneer zich de vyand daar op ge- palts en het bisdom Spier, ten ooften het hertogdom Wurtemberg en het graaffcliap Eberftein, ten
pofteert heeft, in de lucht te laten fpringen.
BACKOW , Turkfche ftad in de Moldau, 'aan den zuiden de Ortenaw of Mortenau,en ten weften de
vloed Miiïbwo, heeft een bisdom , onder Collocz Elfas, daar het door den Rhyn van gefcheyden
behorende. Zy word op verfcheyde landkaarten Bras- word, tot grenzen heeft. Deszelfs vruchtbaarheid
beftaat in w y n , koorn-en vrucht-gewas, benevens
kovia en Braislow genaamt.
een overvloed van vifch en allerhande eetwaren:
BACOCZA , zie Babolitza.
BACON, groot woud in neder Ongaryen, 't welk dit land heeft in den Franfchen oorlog zeer veel
sdch van Raab tot achter Vefprin uitiïrekt , en vol moeten lyden. Het word van de landbefchry-vers
in 't gemeen in opper en neder-Baden verdeelt ,.
van allerly wild is.
maar de verdeling in Baden-Baden en Baden-DurBACQITIAN , zie Bachian.
lach is natuurlyker, nademaal de rontom Bazel geBACS , zie Bat ska.
legene heerlykheden , als Badenweiler enz. in 't geBACU , zie Bachu,
BAD AI, Heydenfche volkeren in de Tartarifche meen ook met den naam van opper-markgraaffchap
wilderniflen, die behalven de zon een lapje rood of de opper-heerlykhedengenoemt worden ^fchoon
zy onder neder Baden en Durlach behoren. Het
laken , dat zy in de lucht ophangen, aanbidden.
BAD AJOZ , een grote en volkryke ftad in 't Spaanfch vorilelyk huis van de markgraven van Baden , die
Eftremadura, aan den vloed Guadiana , benevens dit land toekomt, word in twe'linien, namentlyk
een bisdom, onder den aartsbiflchop van Compo- in de Baden-Badeniche en de Baden Durlachfe verftel behorende, 't Is een goede grens-vefting tegen deelt , waar van de eerft genoemde Roomfch , de
Portugal, en zy word door een goede Citadel, ge- andere Lutersgezint is. De eerfte linie beftaat telyk ook door het Fort St. ChriftofTel , dat aan de genwoordig in Vrouw Francifca Sibylla Augufta uit
o verzyde van den Aroom legt, befchut, Zy legt het huis van Saxen Lauenburg (nagelate weduwe
van

BAD.

BAE. BAK

van den markgraaf Lodewyk Wilhem, in zyn leven keyzerlyken generaal luitenant en ryksveldmaarfchalk, een der grootfte helden van zyn tyd, in 't
jaar 1707 geilorven) die het land lang als voogdes
van haar vorilelyke kinderen befliert heeft , waar
van de erf. prins Wilhelm George den 6 fept. 1703
geboren is, en zich den 17 maart 1721 met Maria
Anna, enige dochter van vorft Adam Francois Karel van Swartzenberg, den 15 dec. 1706 geboren,
in den Echt begaf. Van de andere linie van Baden
Durlach, zie Durlach.
BADEN, hooftilad van opper Baden, in een bergachtig land, dat met veel wynbergen beplant i s ,
aan het zwarte woud, 5 m. van Straatsburg, heeft
in den Franichen oorlog veel geleden. Daar zyn
vele warme baden, benevens een vorllelyk refïdentie flot.
BADEN, Had in neder-Ooflenryk,

4 mylen van

BAF,
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veti^ én een bifFchop , onder dien van Nicofien
flaande.
BAFFO, CAP DE BAFFO , voorgebergte op het ey-

land Cyprus,'t welk ook Capo Branco of CapBlanc
genoemt word.
BAGA, kleine flad in Catalonien, aan den vloed
Lobregat 13 mylen van Barcelona, tuffchen Urgel
en Vic.
BAGAGE, pak en zak, de kleren en huisraad die

de foldaten op wagens en beeilen naliepen.
BAGAMEDRI, koningryk in Abyffinien, aan

den

Nyl gelegen , dat 17 pro vintien onder zich bc*
grypt.
BAGATELLEN, zaken van weinig belang.
BAGDAD, Turkfche flad in Azien, en de hooftflad van het landfchap Yerack Arabi aan den vloed
Tigris, daar voor dezen de beroemde flad Seleucia flond. Zy is groot, ryk, gefortificeert , dry ft
fierken koophandel, en word van Turken, Joden
en Chriflenen bewoont, welke laatilgenoemde meeit
Jacobiten en Neflorianen zyn. De flad word vart
een Turkfchen bafTa geregéert, maar op het kafteel, dat zeer flerk is, houd een Aga der Janitiaren zyn verblyf.
BAGNA , Turkfche flad in Servien.
BAGNACAVALLO, kleine flad in den kerkelykera
flaat in het hertogdom Ferrare, aan den vloed b e»
n o , tuffchen Ravenna en Eologne.

Wenen, daar ook warme baden zyn.
BADENHEIM, Luterfch vlek, dat een Katholyks
Baron Fauft van Stromberg als een Palts-T weebruggifch leen toekomt , tegen den welken de inwoners enige jaren herwaarts groote reliegie-grieven inbrengen.
BADENOCH, klein landfchap in Noortfchotland,
m de provintie Murray , dat door den vloed Spey
doorfneden word.
BADENWEILER, heerlykheid,Had en flot tuiïchen
Bazel en Freyburg in neder-Baden, onder Durlach
BAGNAGAR, zie Golconda.
behorende, daar men gezondheids baden vind.
BAGNAGAR , zie Ederahab.
BADENWEILER , kleine flad in Lotteringen , tufBAGNALUCK,Turkfche flad aan den vloed Cettifchen de Heden Baccarat en Salm.
»a in Bofnien. Daar ter plaats is een Sangiacaat
BADENWEILER , BADER SLEEËN , Rooms-Katholyk of regering, waar onder het gantfche noordelyke
nonnekloofler in 't vorilendom Halbenladt, onder deel van Bofnien behoort.
't amt Zilly gelegen.
BAGNARA, kleine flad in Calabria oltra, in 't ryk
BADIA, LA BADIA, kleine flad en doortocht van van Napels, aan het Toskaanfche meer gelegen,
aangelegenheid aan den vloed Adigetto , in hetVe- benevens den titel van een hertogdom.
netiaanfche landfchap Poleline di Rovigo, is in den
BAGNAREA, flad den paus toebehorende , in het
laatilen Spaanfchen oorlog dan eens van de Franf- landfchap Orviedo in den kerkelyken flaat benefchen, dan weer van de Duitfchers met krygsvolk vens een bisdom, dat onmiddelyk onder den paus
bezet.
flaat.
BAGNASCO ,kleine flad in het markgraaffchap Ce»
> BADIO, kleine flad in 't gelukkig Arabien in Azien in 't vorilendom Mecca, 9 mylen van Mecca va in Piemont,byden vloed Tenaro,aan de grengelegen.
zen van het markgraaffchap Finale.
BADOULA, kleine flad in het koningryk Candy
BAGNERES,BOIGNERES, kleine flad in het graafop het eyland Ceylon, omtrent 12, mylen van den fchap Bigorre in Gaskonjen, aan den vloed Adour,
Adamsberg gelegen.
heeft beroemde baden.
BAECA, grote flad in Andalufien in Spanje , beBAGNERES DE LUCHEN, kleine flad in het graafnevens een hoge fchool en bisdom , 't welk met fchap Cominges, daar gezond1* idsbaden zyn.
dat van Jaën verenigt is, en onder Toledo hoort.
BAGNI DI BOLLICANO, zie Jollïcam.
BAEK . zoek Baacken.
BAGNOLES,CONCORDES,waren ketters in de 8fle
BAENAjftad en hertogdom in Andalufien in Span- eeuw, die het oude Teflament gelyk ook ten dej e , 8 mylen van Cordoua , het huis van Cordona len het nieuwe verworpen , Gods voorzienigheid
toekomende.
loogchenden, dreven dat de wereld van eeuwigheid
BAENNE, flad, en veiling in Piemont, benevens geflaan had, en de Manicheers in hun dwalingen
een llerk ilot.
navolgden.
BAFFINGS-BAAI , een groote zee boezem van de

BAGNOLES , zie Bannolas»

raar del nort in America, welke 1613 van een EnBAGNOLO,kleine flad benevens den titel van eem
gelsman, Wilhelm Balling genaamt , ontdekt is. hertogdom aan den oorfprong van den vloed CaZy llrekt zich tot aan de onbekende Noorderlanden lore in Prmcipato oltra in het ryk van Napels.
Lift.
BAGNOLS ,kieine flad in de Franfche provintie LanBAFFO , kleine flad op het eyland Cyprus, den gedok 1 nu van Pont S. Ffprit, dry ft goeden hanTurken toekomende, benevens een goed Hot, ha- del.
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BAÖ, BAH. BAJ. BAT.

BAL BAJ. BAL BAK. BAL.

leert word, en wyl dit ondergericht een zeker gebied toevertroud is, zo word dit ook een Bailliage
' «
BAHAMA , een van de Lucayifche eylanden in de genoemt.
BAILO , zo noemt men den Venetiaanfchen connoordzee in noord America, waar naar het Canaal
de Bahama genoemt word, en daar het zeer ge- iul of refident te Conftantinopelen. Daar zyn ook
Baili te Alleppo en Alexandryen ? die de zaken der
vaarlyk voor de fchepen is.
BAHAREM , BAHRAIN , eyland in Azien , in den Venetianen daar waarnemen ? en de opzienders o •
Perziaanfchen zeeboezem, tegen de kuften van het ver den koophandel zyn.
BAILJUS, zyn in Holland amptenaars die de Gegelukkig Arabien, daar een ryke parei-viftery is.
rechtszaken waarnemen. In het land van Vaux in
Het hoort den koning van Perzien toe.
BAHAREM, ftad in gelukkig Arabien, m Azien, Zwitzerland worden de Berniche landvoogden en
aan den Perziaanfchen zeeboezem. Zy heeft goe- fchouten ook Bailjuwen genaamt,
BAIMOCIA, fiot en kleine ftad in opper Ongaryen
de veftingwerken, en geeft het omleggende land
den naam , 't welk ook het Beglierbegfchap van niet ver van de ftad Neutra gelegen, daar de vloed
Neutra ontfpringt, en koftelyke wyn walk Daar
Efcatlrof Lapfa genaamt word.
BAHIA DE TODOS LOS SANTOS, een zeeboezem, zyn ook vele gezondheids baden.
BAINA, een hooftftad in Walachyen.
die een deel van de Braziliaanfche zee in zuid Anierika is. Hy maakt zyn inham in de Capitania
BAiNDT,nonnenkloofter van de Ciitercienier orde Bahia by de ftad S. Salvador, is vierdehalf myl der in Zwaben, niet ver van Weingarten en Rabreed, en op zommige plaatsen twaalf, op ande- vensburg, wiens abdis een onmiddelyke Ryks-en
re achtien vademen diep.
Swabifche Kreits-ftand is.
BAJOCCO, kleine pauslyke kopere munt , waar
BAHNEN,fteedje in voor Pomeren , aan een meer
tuflchen Pyritz en Koningsbergen, de erfgenamen van 'er tien op een paolo of giulio (een fchelline)
van wylen markgraaf Filip Willem van Branden- gaan.
burg toekomende,
BAJON, kleine ftad aan de Moezel in Lotteringen, 3 m. ten zuiden van Nancy.
BAHRAIN , zie Baharem.
BAJONET , een brede dolk dien de musketiers op
BAHUS , provintie in Noorwegen aan den Sinus
Codanus, is omtrent tien Franiche mylen groot, zy dragen, en welken zy, als zy hun kruid en loot
verfchoten hebben, op hun musketten draaien kunen komt zedert IÓÓO de kroon Zwaden toe.
BAKUS, vefting in de Noorweegfche provintie nen.
BAJONNE, zie Bayonne.
van dezen naam. Zy legt aan de Deenfche grenBAIRAM, groot feeft der Turken, dat zy tweezen op een rots, door de rivier Trolhet omgeven,
maal 's jaars vieren. Het eerfte ftrak na de maand
en komt de kroon Zweden toe.
Ramazan, 't welk het grote Bairam genaamt worcï,
BAJA , zie Baya.
en ais by ons het Paafchfeeit is. Het andere, dat het
BAJARIN , zie Admirati. .
BAJAMO , S. SALVADOR , kleine ftad op het An- kleine genoemt word, valt 70 dagen na het eerfte
voor. Het grote Bairam duurt drie dagen , en vangt
tillifch eyland Cuba in America.
BAICIA, kleine ftad benevens een fiot in Onga- met de nieuwe maan der Ramazan aan. Als het
ryen aan den vloed Canifcha,die hier omtrent zeer begint worden 'er drie ftukken kanon uit het Serail
geloit, de trompetten geblazen en de trommels gebreed is.
BAjEux,ftad aan den vloed Aure , in neder Nor- roert.
mandyen, zy is reedlyk groot,en de hooftftadvan
BAIS, kleine plaats in Daufméaan den vloed Rhohet landfehap feflïn, heeft ook den titel van een ne, naar den kant van Vivarez.
burggraaffchap, en een bisdom onder den aartsbifBAISE , vloed in Gaskonje in Vrankryk , welk
.fchop van Rouaan behorende.
door het landfehap Condomois loopt , en zich in
de Garonne ftort.
BAIGNERES, zie Baqneres.
BAIGNEUX, vlek op het eyland van Vrankiyk,
BAIVA, een afgod des vuurs by de Laplanders*
een myl ten zuiden van Parys..
welken zy om warmte en licht aanroepen.
BAGOLIS, CAPOBAGOLIS, voorgebergte op het

eyland Minorca, ten wellen gelegen.

BAIGNOLS, zie Bagnols.
BAIGORRI, zie Bigorre..
BAIKAL, BOIKAL, meir in 't Aziatifch Tartaryen,

BAK , zie CafteeL
BAKAR , koningryk in 't gebied des groten m o
gols in I n d i e n , aan den vloed Ganges ,. 6 mylen
'dicht aan de grenzen van Indien, 6 Duitfche mylen g r o o t H e t grenft ten noorden aan Jamba , ten
breed, en 40 lang, heeft zoet en heel groen water, zuiden aan Samball, ten ooft en aan den vloed Ganwaar in veel fteur en zwartachtige zee honden ge- ges en ten w e d e n aan Delli.
vangen worden.
BAKEWEL , kleine ftad in Engeland in de provinBAILLEUL, BELLE, ftad benevens een grote % ^ tie Garbyshire.
itelany in Vlaanderen, 3 m. van Yperen , en oh-"" BAKOHZA, zie Babolitza»
der het gebied van Gaffel behorende. 'Zedert den
BAKON , een groot woud en ftad r a n den zelvert
'Nimweegfchen vrede komt zy de kroon Vrank- naam in opper-Ongaryen , tuftchen de lieden Velryk toe, heeft veel laken fabrikeurs, en jaarlyksin prin en Javarin.
feptember een beroemde jaarmarkt.
B A K U , zie Bachu.
BAILLIAGE, of ambacht, is een onder gericht in
BALA, een ftad in noord Wallis , in Engeland 3 .
Vrankryk, van 't welke aan 't parlement geappel- onder de provintie Merionet behorende,.
BA,LA=»

BAL.

BAL.

BAL ACA STEL. kleine Had in het graaffchap Murray in Schotland, aan den vloed Spey.
BALACURI, flad op het eyland Man by Engeland , heeft een biffchop.
BALAG*NSKOY, llad in Sibericn aan den vloed
Angara, den Moskoviteren toekomende.
BALAGNA, een landflreek op het eyland Corfica.
BALAGUATE , koningryk op het Indiaanfche Schiereyland aan dit zyde de Ganges, en een (tuk van
het koningryk Decan, daar een grote menigte diamanten en andere edelgerleentens te vinden zyn.
BAIAGUER, BALAQUIER, kleine llad op een heuvel aan den vloed Segre'in Catalonien 3 m. van
Leridu. In den laatllen Spaamchen oorlog is deze
plaats zeer beroemt geworden , want anno 1709
heeft koning Karel de lilde die den hertog van Aniou ontnomen, en of fchoon de laatsgenoemde in het
volgende jaar dezelve weerbelcgerde , zo moeit hy
doch ze in weinig dagen verlaten. Maar in het
jaar 1711 is ze weer onder de gehoorzaamheid des
hertogs van Anjou gebracht.
BAL-\MBUAN, llad en haven op het eyland Java ,
aan de zee-engte van ..'alambüan in Azien.
BALANS, een waagfehaaï, en dit woord word in
ilaatszaken door een verbloemde wyze van fpreken zodanig gebruikt , dat in de balans houden zo
veel te zeggen is als te maken dat de eene potentaat of ftaat Jniet machtiger worde als de andere.
BALANGIAR, hooftftad van dat Tartaryen , dat
aan de noordzyde der Cafpifche zee gelegen is.
BALANTES, een volk in Africa , in 't land der
zwarten aan de zee.

EALDENACH, flad in 't aartsbisdom Trier , aan
de Paltiche grenzen,
BALDENEN , flot en groot dorp in de Elfas , dat
voor dezen de heren van Rathiamshaulen tot Stein
toebehoorde, na liet uititerven der ene Linie van
Stein kon de andere tot dit Mompelgardifch Leen
niet geraken, maar den koning van Vrankryk gaf
'er het verley van aan zyn krygs-en artiliery-raad,
Moniieur de Chandlieu, die ook in den Ryswykfchen vrede daar in beveiligt is.

BALAQUIER, zie Balaguer.
BALATIMORE, zie Baltïmore.

BALATON, BLATTEN-ZFF , groot meir in neder
Ongaryen tuiïchen Veiprin en Camlcha, 12 m. lang
en 5 breed, waar uit de vloed Sarnis komt.
BALBACH,OU1 flot by Mergentheim inFranckenland, 't welk in den boerenkryg verwoeit is geworden.
B.0LBANERA, SlERRA DE B A L B A N E R A ,

gebeigte

in oud Kailüicn in Spanje.
BALBASTRüjïtad in Arragon aan den vloed Vere, benevens een bisdom, onder den aartsbiilchop
van Saragoffa behorende, 15 m. van Saragoffa.
BAL BEK, llad aan den berg Libanon, en de zetel van een Metropolïtaan, die onder den patriarch
van Antiochien behoort.
BAICH, flad m Perzien, in de provintie Chorafan, aan de grenzen van Usbek en Cabul.
BALCKKUSEN, kleine fiad in 't hertogdom Gulik , aan den vloed Baick, die drie mylen daar van
daan in den Rhyn valt.
BALCON, een"vengiler floep of een uitflek voor
een. venfter met eengaldery om op te zitten ofte wandelen.
BALDACHIN, een vcrhenielre over een tafel of
bed, zodanig een word ook in de omgangen over
de ouwelkas, en in openbare intreden over de grote heren gedragen,
BALDECK, dorp benevens een flot in het Canton
Lucern,aan een meir dat daar naar geqoemtword.

g}-

BALDERN, HOOG BALDERN, amten flot in Swa-

ben, aan den vloed Kocher in 't Oettingfche gebied, naar 't welke een graaflyke Oettingfche linie
den titel voert.
BA LDO, gebergte in 't Venetiaanfclie gebied, iix
de provintie Veronois , 't welke zich tuffen en 't
meir di Garda en de vloed Adige tot in Tyrol uitilrekt.
BALDUIN, klein evland in de noordzee , Enibden, hooftftad van Üoflfriesland, toekomende.
BALEARISCHEEYLANDEN, in deMiddelantfchezee

niet ver van de kuilen des koningryks Valencia in
Spanje. De voornaamile zyn Majorca en Minorca
v/aar van het eerile de kroon Spanje, het andere
de kroon Engeland toekomt.
BALERNE , "abdy in Franfche Comte in de Bailluagie van Poligny in Vrankryk % aan den kleinen
vloed Ain, vyf mylen ten zuiden van Salins.
BALGA , flot en amt in 't Brandenburgs Pruiffen,
aan 't water Wolitte, en het Friffche Half, tegen
over Pillau gelegen.
BALI , eyland en koningryk benevens een flad
van den zelven naam in de Indiaanfche zee, tegen
de kuilen van het eyland Java , 't welk ryk van
citroenen engoudmynen is. De inwoners zynHeydenen, die het geen , wat zy des morgens eerft
ontmoeten, aanbidden, en hun koning zeer hoog in
waarden houden.
BALI, koningryk en llad in AbyiTmien in Africa, tegen de grenzen van liet koningryk Adel, Fatigara en Dobas.
BALINGEN y kleine flad en amt in 't hertogdom
Wurtemberg 4 mylen ten zuiden van Tubingen gelegen.
BALINTUEER, llad in het Ierfche graaffchap Rofcemon.
BAL i s , kleine ftad in Syrien, in Azien, tien mylen ten. noorden van Aleppo.
_ BALKKE, flad in groot Tartaryen, in de proviiv
tie Usbech , welke onder een' byzonderen Chan
ftaat, die om deze plaats dikwils met de Perzianen
oorlog voert, wyl zy voor dezen onder de Per»
ziaanfche provintie Chorafan behoort heeft.
BALLAGATE, zie Balaguate.

BALLAST, beftaat uit zand , ilenen y en andere
zwrare zaken, die men onder in't f chip legt, cp dat
het recht in 't water leggen blyve , en zyn rechte
diepte bekome.
BALLENSTADT , graaffchap in liet vorftendora
Anhalt, aan de Quedlinburgfche grenzen , den vorft
van Anhalt-Bernburg toekomende. De ftad Bal*
lenftadt legt, z mylen van Hartsgerode tegen \ n o o r den r en heeft een vorflelyk lufl-flot,
L*
BAX-

BALL; BAL:

BAL. BAM.

BALLESTADT , flot op het eyland Ysland, en de
reiidentie plaats van den koninglyken Deenfchen
Gouverneur.
BALLET, foort van dans, waar door vermomde
of gemaskerde perfonen iets verbeelden. Daar van
daan komt de fpreckwys een Bal geven , dat is diergelyke vergadering aanrechten , waar by diergelyk
danffen geoeffent word.

waar naar hy ook de Koutte. genoemt word , ca
valt by Oolterburg in de bieze.
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BALLET, zie Billet.

BALLEY, word in 't geineen voor een zeker gebied of amt van een ridder-orden genomen, voornaamlyk worden de commanderyen en aanzienlyke goederen, welke de Duitfche orden hier en daar
bezit, zo genoemt. Zy zyn elf in getal, nam entlyk de Eliaffifche, de Öoilenrykfche, Tyrolfche,
Franckifche, die te Biefen , te Coblents, de Weftfaalfche, Lotteringiche, Helieniche, Thuringfchc
en Saxifche, waar van de drie laatitevoor 'tgrootile gedeelte den Lutherfchen godsdienft toegedaan.
zyn. Voor dezen was 'er noch een te Utrecht,
welke van de verenigde Nederlanden, onaangezien
alles wat 'er tegen ingebracht wierd , naar zich is
genomen.
BALLIAGIO, Had in 't koningryk Napels, in opper Calabrien.
BALLIBRIT , vlek in 't Ierfche graaffchap Kings in
Leiniter, 7 mylen van Queenftown, 't welk zitting
en Item in 't parlement heeft.
BALLICORA, kleine ilad in de Ierfche provintie
Mounfter, in 't graaffchap Corck.
BALLIMORE, kleine ilad in de provintie Leiniter
In Ierland.
BALLINCKIL , vlek in het graaffchap Queens.tusfchen Queenitown en Kilkenni, 't welk zitting en
item in 't parlement van Ierland heeft.
BALLIU , is zo een, die in namen van een ridder
orden een balley beltiert.
BALLOTE, kleine getekende kogels , waar door
men by de verkiezing van den doge van Venetien
zyn item geeft. De jongeling die de kogels uit de
bus haalt word Balottin genaamt, en daar na wanneer hy tot de jaren gekomen is, om een amt te
kunnen bedienen, onder de fekretarilTen aangenomen. By de pauilyke verkiezing gebruikt men ook
het woord ballotéren, evenwel geichied zulks niet
door balletjes of kogeltjes, maar door verzegelde
briefjes.
BALM , oud flot beneden Schaf haufen aan den
Rhyn, den graaf van Sultz toekomende.
BALME , kleine ftad en ambacht in 't hertogdom
van Geneve in Savoyen, niet ver van Annecy.
BALNA, kleine itad in noort-Schotland , in de
provintie Strathnavern.
^ BALON , is een brigantyn van Siam, welke met
riemen zonder zylen voortgezet word. Zy is uit
één boom gefabriceert, zeer lang, en op ieder zyde zitten 150 roeiers.
BALSAiN,koninglyk Spaans Mflot in nieuw-Caftilien, niet ver van Madrit.
BALSAM, kleine vloed in de oude mark Brandenburg , waar naar de omleggende landltreek het Balfamerland genaamt word, ontfpringt niet ver van
Krufemarck, loopt by Koutte door een moeras,

BALSERA , BALSORA, BASSORA , grote ftad in het

Aziatifch landfehap Diarbeck, daar zich de Tigris
en de Eufraat verenigen, welke beyde rivieren te
tarnen daar na Schat-el-Arab genaamt worden. Zy
is gefortiïiceert heeft een goed flot en voortreflyke
haven, waar door zy fterken handel in Azien en
Europa dry ven. Het omleggende land is een vorftendom , itaat onder Turkfche befcherming, en
word door een Baila geregeert, wiens amt enigermaten erflyk is.
BALSTAL, vlek in 't Canton Solothurn in Zwitserland, 't welk goede yzer-mynen heeft.
BALTAGÏ, zyn bediende aan het Turkfche hof,
welke lange kaneelverwige mutzen dragen in de
gedaante van een zuiker" brood. Zy hakken ten
delen hout, ten delen zitten zy te paard, wanneer
zich de grote Sultan uit het Serail begeeft, en enige derzelve, dat ^efnedene zyn moeten, waken aan
de poort van de eerlte en twede plaats des Serails.
Deze laatite hieten Capigi, en hun bevelhebber,
Capigi-Balii , waar van zich de Sultan bedient om
zyn bevelen te doen uitvoeren.
BALTHAZAR, tolhuis en kleine haven in Vrankryk^, in provence aan de Rhone.
BALTIMORE,, BALATIMORE , klein eyland in de

Ierfche zee, aan de kuiten van het graaffchap Desmound en Corck, onder de provintie van Mouniter
behorende. Daar is ook een vlek van den zelven
naam , met een redelyk goede haven , en in de
daar by gelege baai van Baltimore leggen over de
twintig andere kleine eylanden.
BALTINGLASSE, kleine itad in de provintie Leinfter in Ierland , in het graaffchap Wicklo, heeft
zitting en item in 't parlement.
BALTISCH

MEIR ,

DE BELT ,

of de ooft-zee,

is een grote zeeboezem van de Duitfche zee, welke tullchen de Duitfche , Zweediche, Deenfche,
en Pooïiche kuiten legt. Deze zee heeft geen eb
noch vloed, en op de kuiten van Pruiffen vind men
daar branditeen in grote menigte in. De Denen
hebben zich onder de regering van Chriftiaan den
IVden de macht daar over aan gematigt.
BALUCLAW , ftad aan de zee in 't Europeefch
Tartaryen, op het Crimfche Schier-eyland aan de
zwarte zee, daar veel fchepen voor den Turkichen
keyzer geboud worden.
BALVE , itad in het eigentlyk zo genaamde hertogdom Weitfalen, 3 Mylen van Arensberg.
BALT, eyland in Azien, dat de zee-engte Balam buan van het eyland Java fcheyd. Het heeft
zyn eigen koning, en is wel klein maar vruchtbaar,
heeft een hooftitad van den zelven naam, en is
iterk bewoont.
BAL ZAK , kleine landltreek aan den vloed Charente in de Franilche provintie Angoumois.
BALZOLA, Hechte plaats in het hertogdom MonN'
ferrat in Itaiicn.
BAMBA , provintie en ftad in 't koningryk Congo
in neder Ethiopien in Africa, welke haar eigen vorft
heeft, die den koning van Congo onderworpen is^
en waar in de Portugezen Loanda S. Paolo bezitten>
BAM-

BAN.

BAM. BAN.
BAMBA, landfchap in 'zuid America in 't koningryk Popayan, de Spanjaarden toekomende.
BAMBARA , taamlyk groot koningryk in 't land
der Zwarten in Africa. *"
BAMBERG , bifdomaan den Main , tufTchen Culmbach, Anfpach, Wurtsburg en Coburg gelegen, en
in kerkelyke zaken onmiddelyk onder den paus
ftaande, 't welk ook het recht van een aartsbisdom geniet., en wiens biiFchop uitfchryvende vorit
van de Franckifche Kreits is, gelyk ook direkteur
in de drie Kreytzen, dit wegen de muntzaken met
elkander te doen hebben. De {lichter van dit bisdom was keyzer Hendrik de Ilde, welke het zelve
te gelyk deze voorrechten gaf, dat de vier wereldlyke keurvorllen dezelve aartsampten, die zy anders by den keyzer plegen te bedienen, ook by
den biffchop van Bamberg zouden bedienen, en
darom ook zekere plaatzen van hem ter leen ontfangen, 't welk gemeenlyk de rode zyde draad van
Cunigunda genoemt word , en deze keurvorllen
hebben weer hun vicarilïèn of onder-amptcnaren ,
die dezelve in hun plaats verrichten. Deifelfs tegenwoordige bifïchop is Frederik Karel, graaf van
Schonborn > zoon van den ryks-vicekancelier.
BAIMEERG, refidentie ftad en flot van den bifïchop
van dezen naam aan den vloed Rednitz, die hier
door droomt, en zich niet ver daar van daan met
den Mayn verenigt, 9 mylen van Neurenberg gelegen. De landftreek is vruchtbaar aan koorn gewas , boomvruchten, ajuinen , en zoethout. Zy
word onder de vier ryksdorpen gerekent, is groot
en heeft geen muren, 't welk daar van daan komt,
om dat de burgers anno 1435 hun biifchop uit de
ftad verdreven hadden, zo wierden zy van het concilie van bazel veroordeelt, dat zy hun muren moeiten omver werpen. De univeriiteit aldaar is anno
1585 geilicht.
BAMBfeRG , kleine ftad aan den vloed Orlitz in
Bohemen, aan.de grenzen van Moravien, 6 m.
ten zuiden van Glatz.
BAMBURG , een proosdy van de orden der reguliere kanunniken in Beyeren, in 't rent-amt van
Burckhaufen, aan den vloed Alza.
BAMBYCATIANEN, zyn een volk in Azien, wonende aan den Tiger, die zo een afichrik van goud
en zilver hebben, dat zy alles waar van men geld
maken kan in de wildernis begraven, op dat de ondeugden niet onder hen mogen iniluipen.
BAN, het opontbod des konings van Vrankryks,
waar door de gene, die onmiddelbare kenen onder hen bezitten, verbonden zyn zich toe te ruften,
en in 't veld te verfchynen. Dit gefchied door afgevaardigde koninglyke patenten , welke aan de
Baillifs en Senechallen of gouverneurs gezonden
worden. Zommige leggen het 2.0 uit, dat dooiden ban de ordinaire dienften, welke ieder leenman naar de eigenfehap der leengoederen fchuldig
is te doen, door den arnere-ban de buitengewone
dienften, welke de leensluiden den koning bewyzen, te verftaan zyn.
BANABER , vlek in de provintie Leinller in Ierland , 't welk zitting en item m 't parlement van
Ierland heeft,
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BANARA, ftad in 't gebied des groten mogols in
't koningryk Bengale, niet ver van den Gangesilroom.
BANBUKG, kleine ftad aan den vloed Chervel,
in het graafichap Oxford in Engeland > heeft zitting
en item in 't parlement.
BANC, THE KINGS BENCH, of, de konings banck,

is een hoog gericht in Engeland, 't welk in 't paleys van Weftmuniter gehouden word , waar in over zaken die de kroon betreffen , en over de grootfte misdaden, die het leven of het verlies van 't
een of ander lid aangaan, gevonniit word. Het
bellaat uit een prefident en drie rechters. Een ander gericht is de banck in even dit zelve paleys,
weke the court ofcomrnon pleas genoemt wrord, waar
iit men gewoon is de geringe misdaden en den gemenen rechtshandel af te doen. Het beitaat 'm 'sgelyk uit een preiident en drie rechters.
BANCA, eyland in ooft Indien,benevens een ftad
van den zelven naam, aan de ooltlyke zyde van
het eyland Sumatra gelegen.
BANCALIS , kleine itad op het eyland Sumatra
in Azien, aan den vloed Racan, aan de ooitzyde,
daar grote handel in peper gedreven word.
BANCALITFIÏ, zie Generaai-Bancal-InjütHtum.

BANCK, een roeiplaats op een Galey: op ieder
banck zitten 4 of 5 Galeyboeven, die enen riem
regeren. Ieder Galey heeft 32 Banken, en dooi
dit getal word zy van andere roeifchepen onderfcheyden.
BANCK, is een heuvel of ondiepte in de zee,
welke boven het water uitfteekt, of onder het zelve verborgen is, en enige derzelven zyn zo gevaarlyk, dat de fchepen daar op aan fplinteren flotem
Men heeft zandbanken, en ook lteenbancken; de
zo genaamde grote bank is een ondiepte in de noordzee tegen de kuften, van Canada in America, die
zich in de lengte op 200, en in de breette op 25
tot 50 mylen uitflrekt. De Europeers komen 'er
alle j:fir mef kleine vaartuigen, en vangen een ontelbare menigte viich, die men Mourues notmr.
De zo genaamde kleine banck is ten ooiten van
de grote gelegen, en heeft omtrent 80 mylen in
de lengte, en 15 in de breette , daar ook vee]
Mourues gevangen v/orden.
BANCK, by de ryksdagen hieten de zittingen of
geftoeltens, waar in* de" Handen naar de oudheid
van hun rang zitten, als de dwars-banck, de graven banck, de itede-bancken enz.
BANCK , is een plaats die in een ryk of een ftaat
door de opperfte macht aangeftelt is , daar men
geld tegen interelt te leen kan krvgen en ook uitlenen. Diergelyke vind men in Venetien , Amfterdam, Hamburg, Wenen, en op andere plaatzen meer.
BANCOCK» veiling van aangelegenheid in 't Koningryk Siam" in Azien , op het Schier-eyland aan
gene zyde van de Ganges, by den mond van de r>
vier Menan.
BAND , zie Banne.

BANDA, ridder-orden de la, Banda , zie Ridder»
orden.
BANDA 3 ftad op het Schier-eyland aan dees zyda
de
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BAN.

BAN.

de Ganges in Azien,in het koningryk Dccan , welBANF , vlek of fteedje aan den mond van den
ke gefortificeert is.
vloed Dovern, daar hy in den zeeboezem , van
fe BANDA LONTOR, eyland in de Aziatifche zee, Murray valt, in 't noorden van fchotland. 't Is
onder de Molukfche eylanden behorende , aan de dehooit-plaatsvan het burggraaffchap Banf, en heeft
ftraat Sunda. Enige omleggende eylanden worden zitting en Hem in 't parlement.
naar liet zelve de eylanden van Banda genaamt,op
BAN GOK, kleine üad in 't graaffchap Caernarvan
't welk de muskate"neuten in overvloed wallen, De in noord Vv alles in Engeland, aan de zee-engte MeHollanders hebben hier drie'forten ,ais Naiïau,Bei- nay, benevens een bisdom , onder den aartsbilfchop
gica, en Revenge.
van Kanterberry ftaande. Daar is nog eenftadvan
BANDE , een rot foldaten , een hoop fpitsboeven, dezen naam in noord Walles , in het graaffchap
een gezelfchap dat een zamenzwering gemaakt heeft. Fintshire.
Hier van daan is ook de naam van Banditen ontBANHIDA , kleine ftad in Ongaryen, tuffchenOÊitaan,waar door in 't gemeen beurze fnyders, ftraat- fen en StoelwenTenburg.
rovers en ftruikrovers verftaan worden, zie BandiB A Ni A , ftad in Walachyen.
ten.
BANJALUKA , zie Bagnaluck.
BANDELIER , hiet de riem waar aan de foldaten
BANIANS, Heydenfche volkeren in Indien, inhun patroontafch hangen.
zonderheid in 't koningryk Guzurate, welke beneBANDELLEN, zo worden deMoorfche havens van vens God ook den duivel aanbidden , om dat zy
geloven dat die gefchapen is om de wereld te regehet koningryk Aracan in Indien genaamt.
BAN DER , MANORA , veiling in.'t gebied van den ren en de mentenen te plagen. Zy hebben noch
groten mogol in Azicn, in 't koningryk Cambaye veel andere bygelovigheden, en wel 83 fekten onder zich. De Europeers' gebruiken ze als tolken
aan de zee-kuft, den Portugiezen toekomende.
BAND ER-A E AS si , BANDER-GOMROM , grote en en factoren, dewyl zy in den koophandel zeer erberoemde koopftad in Perzien , aan de golf van varen zy.
Balzora, tegen over het eyland Ormus in de proBANIER, betekent zoo veel als een vaan. St
vintie Farfiitan, daar de Engelfchen en Hollanders Georges Banier is een vaandel waar in de Hiftorie
hun kantoren hebben, en de meeite fchepen , die van den ridder van St. Joris, hoe hy met den draak
uit Indien komen, aanlanden. De lucht is 'erzeer ftryd, afgebeeld itaet, en 't welk de Zwabifche en
ongezond, en de vremdelingen kunnen 'er niet lan- Franfche ridders van langen tyd af voeren. Banier
ger als van december tot in maart blyven, dewyl des IL Reemfchen ryks, zie Ryks Banier.
daarna een zo hete en hevige wind aan te waaien
BAN , of Ryks-Jcht is in het H.Roomiche ryk een
vangt, die de menifchen op {taanden voet verdikt, ftraf tegen de gene, die tegen den land vrede aanwaarom zich ieder een naar het gebergte , enige gegaan hebben, en worden hier door zodanige perdagreizens daar van daan, begeeft.
ionen of ryks-ftanden van al hun voorrechten en
BANDLIL-CONGO , ftad in Perzien in de provintie vryheden ontbloot,zyn have en goederen verbeurt
Loriitan of Khman, aan de golf van Balfora, heeft verklaart,zo dat niemand hen in befcherming durft
een gezonde lucht en water , maar dry ft weinig nemen. In vorige tyden maakten de keyzers 'er
koopmanfehap, dewyl wegens de omleggende ey- geen bedenken over om naar hun welbehagen cni~
landen de fcheepsvaart zeer gevaarlyk is.
ge ryks-ftanden in den ban te doen, maar naderBANDEROLE, is een klein vaantje of vlag op den hand is men in het verkiezings-verdrag over een gemaft van een ichip.
komen , dat de keurvorften daar hun toeftemming
BANDITEN, zyn in Italien die gene,die overeen toe moeten geven, waarmee de vorften ftand niet
misdaad gebannen of anderzins vluchtig zyn , en is te vreden geweeft, begerende zy dat men hun
zich op itruikrovery toeleggen. Contra-Banditen bewilliging daar toe ook vorderen zoude, 't Geen Kazyn die gene , die van de overigheid enes lands rei de Vide in zyn verkiezings verdrag belooft heeft,
aangeftelt worden om hen te vervolgen , en ook narnentlyk diergelyke zaken op den vollen ryksdag
van reizende luiden en partikulieren tot beicherming te zuilen brengen, en daar de zaak te laten onderzoeken. In zulken Ban wierdenden 29 April 1706
meegenomen worden, zie Bande.
BANDO, koningryk en ftad van den zelvennaam de beyde keurvorften van Keulen en Beyeren opentlyk te Wenen gedaan, en van hun keurvorftelyke
in het ryk van den mogol.
waardigheid verftoken verklaart, dewyl zy zich met
BANDOLIERI, zie Miqmlct*.
BANDONRRIDGE , vlek in de provintie Mounfter, Vtankryk verbonden, en hun wapens tegen het ryk
in 't' graaffchap Korck in Ierland, 't welk zittingen gewend hadden. Maar zy zyn 1714 in den Raftadicn vrede volkomen herltelt.
item in 't parlement heeft.
BAN, KERK-BAN, is wanneer een grote en openBANDOULIER, was voor dezen eenfoort van boute pypen,in ieder van dewelke een fchootbuskruid bare zondaar uit de Chriftelyke Gemeente uitgeflowas, en ieder musquetier had een zeker getal daar ten word, tot dat hy een oprecht leedwezen bevan, zo veel naamlyk als hyfehoten voor zyn vuur- tuigt, welke gewoonte in de eerfte kerk geoeffent
roer nodig had. Maar na dat de kruid-en patroon- wierd. Naderhand heeft de paus dezelve ook tegen
tallen opgekomen zyn,heeft men de bandouliersin de koningen en keyzers gebruikt, en gaat dezelve
ook noch hedendaags by de Roomfche kerk in zwang,
de militie afgelchaft.
BANEN , ftad in 't Stargardtfche gebied inneder-Po- hoewel de tegenwoordige tyden grote omzichtigheid vcreiflUien. Deze kerk-ban is ook noch m
merea,
En»

BAN,
Engeland gebruiklyk, en word ths ptdlkh pmance
genaamt, waar mee men de verachters van den
godsdienit llraft. Behalven dezen heeft de Engeliche kerk ook den groten Ban, waar door iemand
niet alleen van de opentlykekerk vergadering, rnaar
ook van alle openbare Amten uitgefloten word,
gelyk ook de Anathematifmus, waar door men iemand den vloek aankondigt, en hem als een vyand
van God aan den duivel overgeeft.
BANNE, BAND, vloed in Uliler in Ierland, die
uit het binnen mcir van Neaugh ontfpringt, en zich
niet ver van Colrane in de zee hort.
BANNE, BANNOW , vlek in Leinher in Ierland,
in het graafichap Wexford, 't welk zitting en item
in 't parlement van Ierland heeft.
BANNERET, KNIGHT BAKNERET (by ons ridder

baronet genaainr) is een titel in Engeland van een
perfoon, die wegens een ridderlyke daad onder een
vaandel in het leger tot ridder gemaakt is. Voorheen noemde men in Vrankryk alle die heren bannerets, welKe recht hadden het vaandel of de bannier te ontrollen, dat is, dewelke hun leenmannen
konden te zamen roepen, om een compagnie te
paard daar uit op te rechten, wanneer de adel opontboden wierd.
BANNESDOWNE, berg in het graaffchap Sommerfet in Engeland, aan wiens voet de had Bathe 6 e boud is.
BANNIER HEREN ,of Baanderheren, wierden voor
dezen in Duitiiand zodanige genoemt, welken een
vaan of bannier „en daar door de heerfchappy over
een wekere itreek lands gegeven wierd. Deze titel
word noch hedendaags van den keyzer aan luiden
van verdieniien gegeven. Zy fchynen met de bannerets in Vrankryk veel overeenkonift te hebben.
BANNIERE , zie Viagge.

BANNOLAS, kleine itad in Catalonien in Spanje,
anderhalf myi ten noorden van Girona, is in den
laateen oorlog gefbrtificeert.
BANNOW, zie Banne.
BANNUS, zie Banus.
B-NOCKBOURN, BANNOCK , kleine vloed in de

provintie Scerling in zuid Schotland, welke tuitenen
zeer hoge oevers naar den zeeboezem Forth loopt.
BANQIJE , is een villeners-fchuit, die op de grote
banck van Terreneuf gebruikt word om de Morues
of bakkeljau te vangen.
BANQUET , BANQUETTE , een bankje in de krygs-

BAN, BAF, BAR,

gP

de Engelfchen, Hollanders, FranlTchen en andere
natiën bezocht word, die hier hun winkels en pakhuizen hebben. Het gantfche koningryk iteekt noch
in Heydenfche blindheid, maar de koning en zyn
bedienden zyn Mahometaans.
BANTAMSCHE ZAAK, tiiiFchen de Engelfchen en

Hollanders beitaat daar in, dat nademaai ïn den Inlandfehen oorlog in 't jaar 16S2 de Engelfchen den
ouden koning, en de "Hollanders deszeifs prins byftonden, en de laatit genoemde de overhand behielt, zo zyn hier na alle Engelfchen uit Bantam
verdreven, waar over zy tot noch toe voldoening
van de Hollanders eiffchen.
BANTON , een van de Fiiippynfche Eylandern
Het is klein en komt den Spanjaarden toe.
BANTZ, BANTH, benediktyner abdy in het ilift
Bamberg op een hogen berg aan den Mayn, tus~
ichen Lichtenfels en Staffeliiein, waar na de gantfche omleggendelanditreek Bantzgau genaamt word
De kerk benevens het grootfte gedeelte van 't klooit er zyn voor enige jaren trcrlyk opgeboud.
BANUS , oïBan , zo worden de drie O ngarifch e ^onderkoningen of rtaoliouders in Dalmatien, Croatien,
en Siavonien genaamt, welke in naam des konings
over alle Amptenaren geit el t zyn, en hun de bedieningen geven, ook in oorlogstyden het opperbevel voeren. Deze benaming komt zonder twyffel van het woord Pan van daan, 't welk in deze
landen een heer betekent.
BANZOVA, zie

D

anzova.

BAPAUME , kleine maar wel gefortificeerde ftad in
Picardyen, de kroon Vrankryk toekomende, die
dezelve in 't jaar 1641 verovert, en in den Pyreneefchen vrede behouden heeft. Zy legt 6 mylen
van Arras.
BAR , BAAR , landgraaf!chap in Zwaben in het
Furiicnbergiche gebiea, tuflehen het zwarte woud
en het Wurtembergfche, aan een vloed van den
zelven naam. Het gebergte dat daar in legt, op
't welk de Donau ontipringt, word op de Baar genoemt.
BAR , had in opper Podolien , aan den vloed
Kow, 12 in. van Caminlek, welke de natuur dioor
de Moerallen veriterkt heelt. Zy heeft een veüing
op een Rots, waar door zy kan befchut werden.
BAR , hertogdom , 't welk ten ooiten Lotteringen, ten noorden Luxemburg, ten weiten Champagne, en ten zuiden het Franche Comté tot grenzen heeft. Het word in vier amten verdeelt, naamlyk Baffigni, Bar, S. Michel, en Clcrmont , en
hoort den hertog van Lotteringen toe, uitgenomen
de vefting Longvvi, die de koning van Vrankryk
in den Ryswykfchen vrede voor zich bedongen
heeft. De hertog van Lotteringen heeft ook, niet
tegenitaande hy in den voorgemelden vrede weder
tot het bezit zyner landen is geraakt, wegen dit
hertogdom de leenhulde by den koning van Vrankryk in perfoon moeten afleggen.
BAR, of Baar, een fchoon neiingryk vlek in de
wynbergen in de Elfas, 't welk met'enige daar onder horende dorpen een heeriykheid uitmaakt. Het
is tegenwoordig een ambacht dat aan Straatsburg

bouwkunde, is een opgeworpe hoogte van aarde onder aan de boritwering, waar op de foldaten treden, als zy over de borft wering op den vyand vuur
willen geven, Anders beduit banquet een groot
gaftmaal
BANQUIER, een wiflelaar, een koopman dk in
}t geld handelt.
*BANSINGSTOOK, itad in Engeland, in dê provintie Plant.
BANTAM , grote itad op het Eyland Java, en de
hooh-^n rehdentie-ftad van een groot koningryk,
dat zyn eigen koning heeft, die een bontgenoot
van de Hollanders is] en de itad heeft een van de
behe havens in gants Indien, die ook 't meelt van behoort,
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BAR , fchoon vlek benevens een amt in Zwitser- den , den titel voerden. Daar worden fchone
land , 't welk een deel van het Canton Zug uitmaakt. drinkglazen gemaakt.
BAH-LE-DUC , hooMad des hertogdoms Bar in BARBARANO, ftad en amt in de VenetiaanfcheLotteringen aan den vloed Ornan. De veftingw er- provintie Vicentino.
ken aan de ftad en aan het flot zyn alle gehecht.
BARBAREN, hier door worden in 't gemeen de
BAR-SUR-AUEE, middelmatige ilad aan den vloed inwoners van Barbaryen verftaan. Voor dezen
Aube in Champagne, wegens'haar koftelykcn wyn wierden van de Romeinen en Grieken alle andere
beroemt.
volkeren die niet van hun natie waren, daar door
BAR SUR SEINE , weigebouwde FramTehe ftad in gemeent.
Burgundien aan de Seine.
BARBARYEN , is een groot deel van Africa, 't
BARABAEA, Ruffifche ftad in Siberien, aan een welk ten ooften Egypten, ten weften de Atlantimeir van den zelven naam , en ten noorden daar fche zee, ten noorden de Middelantfche zee, ten zui-van is een grote Wüdernis , Barabienskoy ge- den den berg Atlas, het landfchap Biledulgerid en
naamr.
de woeftyn Barca tot grenzen heeft. Barbaryen
BARACAN, GOCKERN , een fterk flot in opper word van drie natiën, die den Mahometaanfchen
Ongaryen, tegen over Gran, daar de' vloed Gran Godsdientt toegedaan zyn, bewoont , namentlyk
in den Donau valt, en daar de Turken in 't jaar Arabieren , Tureken, en Afrikanen, welke laatst1683 een groten nederlaag bekomen hebben.
genoemde naar den zee kant wit, maar in BiledulBARACOA, kleine ftad in noord America , aan gerid zwart zyn. Men vind 'er ook vele Joden 9
een kleine Golf, welke heel dicht by de ooftlyke die groter vryheid als in Europa genieten, maar
alle Chriftenen die 'er gevonden worden zyn Haven,
punt van het eyland Cuba legt.
uitgenomen eenige geeftlyken, koopluideh, en de
B A R A N E T T E , lic Barquerole.
EARANOVA, ftad en flot aan den vloed Sluks, in inwoners van twe of drie plaatzen, die de Spanjaarden en Portugeezen in Barbaryen bezitten. Het
jood Ruffien.
BARANYVAR ,ftad benevens een flot in neder On- beftaat uit 6 koningryken , Barca, Tripoli, Tunis 9
gaiyen aan den vloed Crafïo, waar naar het graaf- Algiers, Fez en Marocco. De eerfte vier zyn de
fchap Baranywar den naam voert , 't welk tuffchen Ottomannifche porte onderworpen of ten miniten
«den Donau en Drau legt, en aan Slavonien en de onder haar befeherming, maar de laatfte twe ftaan
onder een eigen ibuvcreinen koning. Verders zyn
graafïchappen Bodrog en Bath grenii.
'er ook noch de beyde kleine koningen van Conco en
BÊKAQVES y zoek Cazemes.
BAR v i n , BARAZ, hiet het decreet dat de pa- Labez , welke leenmannen van Algiers zyn, en
triarchen . aaitsbiilchoppen , prioren en gardianen enige Arabifche voriten, die men Xeques noemt 9
der Griekfche kerk van den Turkfchen keyzer er- en aan Algiers cynsbaar zyn. Het land is zeer
langen moeten, wanneer zy voor hun gewelt wil- vruchtbaar in 't voortbrengen van koorn, en daar
len befchut zyn.
word ook grote 'handel met lakens, oifenhuiden >
B A R A Ï O , PORTO PARATO , dorp benevens een vygen, rozynen en dadels gedreven, maar deszelfe
goede haven in 't vorftendom Piombino, aan het grootfte rykdom beftaat in den buit, welken de
Toskaanfche meer in Italien.
Barbaarfche zee-rovers van de Europeefche fchepen
BARAU, BAVARow,fteedje in de Prachiner Kreits te Algiers, Tunis en aan andere plaatzen te zamen
in Eohemen, niet ver van het grote en voor dezen brengen.
vafie bergkaileel Helffenburg.
BARBARICINÏ, zie Barbaira.
BAR VELLO , fraai flot dicht by Como in 't herBARBARINÏ, zie Barberim,
togdom van Milaan.
BARBAARSCHE-Z.EE , hier door word zomwylenBARBADOS, een van de eylanden Barlovento in dat gantfche deel van de Middelantfche zee verftaan»
noord America, waar van dit het vc:ftc ten 00- 't welk de kullen van de koningryken Tunis, Ai»
ïten legt» De Engelfchen hebben liet in, en heb- giers, en Fez. b / p o c k , en 'ren tot aan de eylanben'er de fteden St.MichielCarekown, Jamübwn C.A\ Sicike;: en Sa. I.nien dtr.rcla, maar zomtyds
en klein Briftol opgeboud. Het is vruchtbaar van beci'Lt het m u r dat deel, 't welk aan de kuiten
tabak, gember, indigo, boomwol en zmker.
van Ak,ie:s en fez re\kt.
BAREAROD, marktv.ek in de beneden Elzas, on*
BARBADOS,noch een ander van de eyjanden Barlovento , dat wat verder noordwaards op legt als der 't bifdom Spiers behorende.
het^ eeritgenoemde. Het komt infgelyk den En- BARBATI, zie Bfrrbiïs.
gelfchen t o e , die 'er enige volkplantingen ophebBARBATO, kleine plaats en haven in Andaluftea
ben.
in Spanjen, aan den vloed Barbato, daar hy zich
BARBAIRA , een grote ftreck lands op het eyland in de Atiantifche* zee ftort, tuffchen Cadix en TarifTa,
Sardinien, 't welk m drie delen geicheyden word,
BARBAZEN, kleine ftad in Portugaal , v/elke de
namentlyk in Barbaira Lolay, Barbaira Sevola, en Spanjaarden in 17 n onder con ributie helden.
Barbaira Bervi.
BARBEAUX , abdy in Vrankryk in de provintie
BARBAN^ON , flot en fchoon dorp benevens den Brie aan de rivier de Seine, 1 in. van Melun.
BARBENTANE, kleine ftad in Provence in het getitel van een vorftendom in Henegouwen, aan de
grenzen van Namen gelegen» waar naar de herto- bied van Tarafcon, daar zich de vloed Durance m
gen van Barbancon, die voor enige jaren uitgeftor- de Rhone ftort. 1 m. van Avignon.
BAR££&AN,Q, uieine ftad in 't pauflyke gebied,
ven zyn ? en uit het vorftelyk huis Aremberg Itamaaa

BAR.

BAR.
aan den vloed Bieda , tuffdien de bcyde nieiren
Braceiaiio en Boliena,
BAR B E R I N G , kleine ilad i n ' t Florentynfche g e bied, d i e n e n Florence en Siena, waar naar h e t
voorname Italiaanlcne gedacht van Barberino LIQH
naam v o e r t , 't welk het vorilciidom Paletinna in
den kerke!/ken haat bezit, en waar uit p^iis U r banus de V I I M e en verfcheyde caidmalen geiproten zyn. D i t geflacht heelt onder andere het eera m t 'a Pre/ecu» a dl Roiva van paus U rbanus den
VUIilen verworven , welk hooltnvanichap nov:ii
van de Roomiche keyzers herilamt , en moeit
deze hoge amtenaar bycen keizerlyke intrede :n de
ilad R o m e den ryklhf voordragen.
B A R E E I U N O , een andere kleme ilad in het Florentynichc gebied 10 m. van de zo evengenoem.de,en s v a n Florence, aan den vloed Sieve.
B A R B E E T , abdy in Normandyen , in 't gebied
van Bayeux in Vrankryk.
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ook den Mahomctaanfchen Godsdienft toegedaan.
B ARC AL O N , is een naam , welken men den h o o ^ ften en voornaamiten amtenaar aan 't hof van den.
koning van Siarn geelt.
BAR CA N , zie li^^ckn.
B A « C A R O T A ^ V I L L A N U E V O D E ) , kleine ilad m e t

een fraai ilot en den titel van eenmarkgraa/fehap ia
het ;• paanfehe Eftremadara ,op de PoiUigeefche grenzen.
^BARCELLONA , hooftftad in Catalonien aan de
^iiddeiandche zee , benevens den titel van een
graafïchap, en een Inqunirie gerecht, Univerfiteit,
goede haven en een bifdom onder denaartibilïchop
van Tarragona flaande. Z y word in de oude en
nieuweftad verdeelt, w elke beyde met goede veilingwerken omringt zyn. Dicht daar by op een berg
2-S*- k a liet iMcntj )d\. In het j uu 1^97 veroverde
L
''~'
o.i.ke veklhcer de hcuv-g \ a n V e n d o m e d e 7c i t ^ d , i r i u r zy w.erd m her r /eKe jaar in den.
R>bnykf' _ n \ u \ ; c weer zs.n bpanjen afgekaan.
BARBI-SIIUX, zie Barbezieux.
B A R B L T S , B A R E A T I , v/ater-honden, z o noemen lïc.c g.\v. h i_,e pkutb gaf 71 d i 1705 aan koning
de katholyken in Vrankryk en Savoyen : d ;mpi« Xa.el den U I .en < n e r , m v i e d m het volgende
w y z e de gereformeerden, die in de Piemome J c b e U-uu rw \eig--es \\n de h i a n T m c n b d e g e r t A n n o
v a l e y e n , L u c e m , Pragelas enz. w o o n e n , e v en 1711 ht\)t:m d . P\ n hher* di k.^ien van Barcelloeens gelyk de proteflanten in Brabant G u i z e n g e - na \iu«'hteic-3 g . / o . v e e ^ . en 1714 dien 13 Sept.
n o e m t worden. Hier en tegen worden zy \ a n an- heefr /km o . / e i a 1 cn«de! ; k na een tweemaande»
d e r e n , cd.Q het met hen h o u d e n , of hen niet be- 3yke hai de b^cjeurig en by na ongehoord en dapf d u m p e n willen, Waldenfen , Dal-luiden of Reli- p e i u i t^gciiv'.eei op 5enade en ongenade aan Filip*
pus den Vden moeten overgeven, dewelke de zelgionariilen genaamt.
BARBETTJÏ ,is een verheven ftuk van den W a l op ve flerk heeft laten fortiflceren, en t w e Citadellen*
het voorice deel van een bolwerk , welk daar t o e om de ilad in toom t e h o u d e n , daar by laten boudient dat m e n des t e beter een daarom leggende wen. D e Inwoners die h e t huis van Ooflenryk
toegedaan waren zyn hier op meert naar Italien e n
hoogte uit de veiling beschieten kan.
BAHEEZIETJX, kleine ilad in Viankryk , in de door andere landen verlirolv't, en \ e l e ^aar v a n
provintie oainronge, aan de grenzen van A n g c u - v.e^en J nn e n einuie nouv> en a a p p e i h ^ d v a n d e n
KtL >\ c«> l g icgcicnJen h c \ / , . m / } i i e : ; n u c n
mois.
BAKBICHF , zie Lorbice.
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BAUEOP A , e\kme \\Ï de r<Ye / A v „ teyen over de
\ , e : U x . . ' r - il >ei: I >
Had Eaibora,;:- u u : m *\W U I h'.cu c \ : ^ , u a k * V i c - 't
f o ^ k e n . D e k r wiv s r u i ^ a i r , en de \ o o i -i n a t , 1 i t- [ j . t ; ; ^ ; - ' ^ J L - ) N , - n ' k o it. Lkhooftl ad i u i v o ^ . .L t .L' j . k e i ; ^ L n »"oc J
naamiu gaap :> k e d , im v d e r m ' a e h a l : naakt
Ï'AWVY, i \ ' . ' J a p in < t ; v r a ^ n aan de I h , H n b a v c , d;fc. <u *,, ^ , t , ; .. ] ^ i k i 4 e n J
r
1 .d'
«K.;;iCcItuuchen Aki \ • ^r it, en ?\. M , . , a,u LL \ ,C( A : A - k . ' L , , i M ! 1 7 : i . , u _
c«^ J .^ ia 1 , nm . bachten , mumk\k i k u b ; , R«nAnbi g , Wa tbc - loii.ite ! u i i l : r L . . j c k .o<
iNienbuig, en Malingen b^mut. H e t eeiile h« o t jy'^ al-Ulaam
BARCEL'.A , f :d in o dl ' d . u c p d j L'ilv^ana 't uitiieivcn t e r u oven van Barby heitug H e n drik van dax^n-Vv'ehi^n'ds t o e , het twede den nfche km en m L ^ k ,n : \ iv . ..na. n , tic Jtiulk o n i n g v a n Pruiilkn , en de bcyde ovengen het huis lai^iexS toekom en Je.
B A R C E Ï U ^ , \h\ oc 1 j^J^e in Fo'tngral , m d e
van Anïuk-Zc'bfi. Dw kooitftad • aioy legt aan
de lil f, K wel gdlxiui, en heeft een flot waar op pK/MDae Lntie D e o o y y k / > ? aan d a i \locd
de voo'-gerj^em/c k m o g 'zyn vCibiyi houd. Deze C d v a a o , mei den titel van een hertogdom.
B ARC E N E , meir in Abyffmien in het koningryk
is den ; ; k o t c m K r i(\~ reboien , tn k icgenwoordig weet. \ -: u«"; '/yn er i-Mrs (fco mus Albertus , Amara ïn Africa.
BARCHFELD .Hefffch flot en voogtamt in het g e die den i , p i ! r e , ^ e e ^ e n L, is den 18 bebr.
17':r mei aL"a.L.i ] , . I U J , -Jo.i, er \ a n hertog vorftede graafïchap Henneberg.
BARCHINONA , middelmatige ftad in Piemont aan
C\ i m ' \ m L k i a h \ a n V, t . i c m b ^ u d , i n den echt
den vloed Ubaja,aan de zee-Alpen: hier word goeveiem -..
" A B C >, wvd u't gdlrc'-J- }:dv'M :p in Barbaryen, de koophandel gedreven.
B A R C H O N , kleine ilad in nieuw Caftilien, 71117wi'jni i!' oirkk k r , a ^i-dcr d u i ; r e i encsKoning2>k. o( \ 1' . i h ' L i , m ; i r ] CL / i ..dyj.e m 't ge- len van Cuenca in Spanje.
BARCÏES R E E , e e n plaats op hetOrcadifch e}rla.nd
ir«_ui e • ( y i ! a •'; g^naiviv \ c d . H e t Haat
ei« _ T u . ;..i y . b v d , u i in de r^ofthad Barca H i t l a n d , daar de Hoi'iandiche" Schepen by de haringïi-»ua ~cn ;a.:^iae z},n s ^ b i v f , zsude de inwoncis vangit gewoon zyn by een te karnen,
M
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BARENBURG, amthuis in het graaffchap Hoye in
BARCKHouTEN,2,yn planken die aan de zydevan Welüaien, in een moeraffigen grond , is een pas
een f chip uitfteken,en waar aan deknienen krom- of doortocht, en komt den keurvorft van Hanover
houten do r het gantfche (chip met yzere pennen toe.
vaftgeklampt zyn.
BARENOUW, een plaats en flot by Sandomir in
het Waiwoodfchap van dezen naam in klein PoBARCKLEY, zie Berkley.
BARAKSHIRE, landfchap in Engeland, 't welkte- len.
BARBTSCHO , ftad in opper Ongaryen naar den
gen 't ooften aan Surrey, tegen't zuiden aan Hantshiré , tegen 't wellen aan Wiltshire grenft , maar kant van Zevenbergen toe.
ten noorden door de Theems van Oxford en Buc- BAREUTH, zie Bayreuth.
kinejiam geicheyden word, langs welke rivier het
BAREZ , ftad in neder Ongaryen aan de Drau.
fterïv op Londen handelt.
BARFLEUR, kleine ftad in Vrankryk in het bisdom
BARDALACH, ftad in Moldavien, aan den vloed van Coutrance,op het voorgebergte de Vic in Normandyen.
Bardalach.
BARDEBURG , abdy en nonnenkloofter tegen over
BAKGA, kleine ftad aan den* vloed Serchio in het
Luxemburg, zynde een zeer verrnakelyke plaats. Florentynfche gebied naar den kant van Lucca.
BARDEI.IES, een abdy in'Vrankryk in 't hertogBARGEDORF, BERGI>ORF, kleine ftad en flot de
dom Berry aan den kleinen vloed Naon.
beyde lieden Lubeck en Hamburg in 't gemeen toeBAEDES , eyland op de kuit van Malabar. 't welk komende , z mylen van Hamburg.
door een Canaal van de ftad Goa afgefcheyden word.
BARGEMON, BARIAMON, kleine ftad aan een met
Dit. eyland is zeer hoog, en kunnen de Portugee- wynltokken en olyf bomen beplanten heuvel in Profche ichepen te Goa achter het zelve verborgen leg- vence, in het gebied van Frejuïs..
gen.
BARGENI, kleine ftad in zuid Schotland, in het
BARDESANISTEN, waren ketters in 't ooften dus graaffchap Carrick. 4 mylen ten zuiden van Ayiv
naar Bardefanes genoemt, die in de u d e eeuw. in
BARGES, zo noemt men zekere fchuiten in EnMefopotamien leefde en tegen de Valentinianen en geland en Braband.
Marcioniten redetwifte maar hier na meefthun parBARI, landfchap in het koningryk Napels, 't welk
ty aannam. Inzonderheid loogchende hy de op- ten noorden aan de golf van Venetien, ten ooften
ftanding der doden, en zyn navolgers hebben noch aan Terra d'Otranto, ten zuiden aan Bafilicata , en
meer dwalingen aangenomen.
ten weiten aan Capitanata grenft. De Hooftftad,
BARBEWYK, open vlek aan den vloed Ilmenaw welk aan de golf van Venetien legt, hietook Bari,
in 't Hertogdom Luneburg,een 4de m. van deftadvan en is wel gefortificeerfc, ook wegens haar haven een
dezen naam gelegen , was voor dezen een grote volkryke koopftad. Zy heeft den titel van een herkoopftad, en word van enigen voor de oudfte in togdom en een aartsbisdom.
gants Saxen gehouden. Haar nering beltaat in tuinBARJAMON , zie Bargemon,.
gewas , daar zy andere plaatzen , inzonderheid
BARIGELLO, de hooftman der Sbirri of gerechtsHamburg mee verzorgt. An. 1725. heeft zy Brand- dienaars in de Italiaanfchelandfchappen en fteden,
fchade geleden.
BARILLOWITSCH , fterk grens-flot in Croatien,
BAR DI , kleine ftad in het hertogdom Parma in I- waar op een keyzerlyke overfte als commandanttalien en de Hooftftad van een markgraaffchap, de woont.
Prinffen Doria toebehorende, die daar een prachtig
BARJOLS, kleine maar neringryke ftad aan den
Hot tot hun verblyf hebben.
oorfprong van den vloedArgens in Proyence in VrankBARDINU.ZZA , vloed in 't hertogdom Milaan, ryk, Daar is een Bailluage.
welke aan de grenzen vanPlacentia in 't gebied van
BARIQUIMECETO , landichap op het vafte land in
Pavia ontfpringt, en, na dat hy omtrent 4 Duitfche zuid America, in het gouvernement van Venezuemylen gelopen heeft, zich in den Po hort.
la, aan den vloed Baria.
BAR DO, kleine ftad op een. heuvel in 't Savoifche
BAR LAM ONT, BARLEMONT , graaffchap in 't Franfch
gebied, niet ver van den vloed Dora Balthea, ne- •Henegouwen, aan de Sambre, tuffchen Maubeuvens een wel beveiligt ilot in 't hertogdom Aolra. ge en Landrecy, 't welk voor dezen zyn eige graDe omleggende landïtreek heeft den naam van een ven heeft gehad. De hooftplaats van den z elven
Praefectuur.
.,
naam is een groot Dorp, benevens een flot , en
BARDSEY, klein eyland in de Ierfche z e e , niet een kloofter van reguliere kanunnikdeflen van de
Auguityner orden.
ver van Caernarvan.
BARLASINA, vlek in 'tMilaneefche, aan den vloed
BARE, kleine vloed, die een voerftad van LeipSevefe tuffchen Milaan en Como.
zig befpoelt , en in de Pleiffe valt.
BARLEDÜC , zie Bar-lt-Duc.
BAREDGE, klein landfchap benevens een vlek in
Bigorre in de Franffche provintie Gafcogne , daar
BARLEMONT, xie Barlamont.
gezondheids bronnen en baden zyn.
BARLENGA, klein eyland in Portugaal, tegen oBAREN , kleine vloed in het graaffchap Marck in ver de ftad Santarein. Fïier naar w7orden vele noch
Weftfalen, welke zich in de Roer giet/
kleindere ten noorden leggende de Barlengifche ey~
BAREN, ZILVER-BAREN, ZO word het zilver ge- landen genaamt.
naamt, dat noch niet verarbeyd is, en in ftavenof
BARLET TA, kleine ftad aan de golf van Venetien,
Mompen beltaat»
benevens een goede haven in het Napelfehe landschap.
BARCK, zie Sarque.
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BAROCHS, ftad in 't koningryk Gururate ; 10 I'chap Bari/t welk in het aartsbisdom vanNazareth
ingelyft is, en de zetel van dezen AartsbiilchoD is. taliaanfche mylen van Surate, aan den vloed NarBAULINGU^S, zie Barlenga.
dabath, in het land van den groten mogol. Zy legt
BARLOVENTO, het noordelykc deel van de An- aan een berg en heeft twe vooifteden,waar in veel
tillifche eylanden aan de noorder zee in America, wevers en katoenhandelaars wonen. De Hollandie 28 in getal zyn.
ders en Engeifchen hebben hun kantoren daar, en
BARMACH, hoog gebergte in Perzien, in de pro- men vind daar de fchoonlte bleyk die 'er m het
vintie Scirvan, niet ver van de Caipiiche zee.
gantfche land is.
B-RMASIER , grote ftad in de Perziaanfche ProBAROIA, kafteel in Portugaal, 't welk de Spanvintie Kirman.
jaarden 17 n ingenomen hebben.
BARMHERTIGE BROEDERS, is een zekere orden,
BARON , of Vryheer. De naafte adelftand na de
die by de drie gewoonlyke geloften van armoede,
graven
en burggraaven, in Duitsland en \ ramayk
kuisheid en gehoorzaamhe:d noch de vierde gevoegt
heeft, naamlyk de zieken op te pallen. De broe- reeds van oude tyden af bekent, en wierden voor
ders van deze orden dragen een graauw kleed, en dezen alle de gene Barons genaamt, welke onmidworden in Italien, Fate ben Tratelli genaaint, wyl delbare lenen van den keyzer of koning bezaten. In
der zelver ftichter jean de Dien bedelen ging, en Engeland zyn de Baronnen lords en leden van het
hogerhuis.
uitriep, doet goed, broeders.
BARONET, is in'Engeland de eerfte rang onder den
BARMSTAD, een matig ylek en aanzienlyk gebied kleinen adel, welke waardigheid erflyk , en eerft anno
in Stormarn, 't welk de graven van Rantzou van IÓIZ onder Jacobus den Iften opgekomen is. Want
de hertogen van Holitein tegen hun oud llam-llot, wanneer deze in den Ierichen oorlog geld nodig
Rantzou, de heerlykheid Kucksbul, en een zekere had, beval hy dat ieder een , die tot befchutting
fcomme gelds verruilt hebben, en in't jaar 1649 tot- van het koningryk van Ierland , en inzonderheid
een ryksgraaflchap hebben verheffen laten. Anno van de provintie ülfter drie jaar lang dertig man op
1705 ontftond deswegen een groot gefchil , nade- zyn kollen onderhouden zou, Baronet zou zyn. Volmaal de Hertog van Holftein Gottorp den koop , gens de inftelling zouden 'er maar 200 zulke z y n ,
waar door het aan die van Rantzou gekomen is, om maar na dien tyd zyn 'er zo veel gemaakt, dat het
ver wilde werpen , en tegen weeromgeving der koop- tegenwoordig getal zich tot 700 uitftrekt, en voor
penningen weer naaften wilde , 't welk door een dit eeramt moeten zy by de 12.00 pond Iterlingsaan
keyzerlyk vonnis verhindert wierd.
de komnglyke kamer betalen.
BARNABITEN , zyn reguliere Kanunniken van St.
BARONS DER 5 HAVENS, zo werden by het zitPaulus, welkers zendbrieven de-eerfte munniken tende parlement van groot Brittannien de gedepuvan deze orden vlytig lazen en uitïeydden. Zy be- teerde der 5 lieden in Engeland, Dovers , Sandwyzen den A portel Barnabas grote eer,zyn vanpaus wich, Hith , Rumney en Haftings ,waar van ieder
Paulus den lilden geconfirmeert, en dragen een lan- 2 Hemmen heeft, genaamt.
gen zwarten rok, in 's gelyk bezitten zy te RoBAROS , kleine ftad op het eyland Sumatra in Amen een ichoon kloofter en een kerk la Chieja dï zien , aan de weftzyde gelegen, daar de meefte KamCarlo de Catttnari genaamt , en hebben altyd' een ferbomen wallen.
kardinaal tot patroon van hun orden.
BARQUE , een foort van fchepen van middelmaBARXAEOTI, dezen naam geeft men fpotsgewyze tige grootte, omtrent 50 voet lang> welke een of
aan de arme edelen van Venetien, en dat om die ten meeiten twee maften heeft, en 't meelt in den
reden , wyl in het keripel van St. Barnabas te Ve- Archipel gebruikt word. De barken waar van men
ïietien een groot getal van diergelyke onvermogen- zich op de Middelantfche zee bedient, hebben bede edelluiden wonen.
nevens de grote maft noch 2 andere, en de grootBARNAGAS, BARNAGASSO, koningryk in Abyili- fte voeren niet over 100 ton. Een bark is ook een
nien in Afrka, tuflchen de rode zee en den N y l , middelmatig fchip, dat men gebruikt om de goe't welk groot, maar flecht bewoont is, en zyn ei- deren aan te brengen, en een groot fchip te laden
gen koning heeft.
of te ontladen.
BARNARDS CASïLE,ftad in de provintie Durham
BARQUEROLE , BARONET TE , een middelmatig laftin Engeland.
fchip zonder maften, 't v/elk maar by goed weer
BARNBORF , ftad benevens een flot en amt aan op zee , doch niet ver van den Loever gebruikt
êcn vloed Hoin, tuifchen Hameien en Lomgow, word.
de graven van der Lippe toekomende.
BARQUETTE,kleinfchip,datmaar4 riemen heeft
BARNEUCKEN , markt vlek in de middelmark BranBARR , zie Bar.
denhuig.
BAR RA , een van de eylanden Wefternes by SchotBARNEVELD, klein eyland in zuid America, aan land , 't wrelk zeer vruchtbaar in 't voortbrengen van
de itraat van Magellaan ? de Hollanders toekomen- koorn, en 7 mylen lang is. Het heeft twe kleine
de.
fteden, en hier word ftokvifch in groten overvloed
BARNIZA, fterk Hot in opper Ongaryen, op een gevangen.
hogen berg gdegm, 't v/eik de keyzerichen An.
BARRA, klein koningryk in Africa in Guinéa, 't
1709. op de Rebellen veroverden.
welk zyn eigen koning heeft.
BARNSDORFJ marktvlek aan de Hunte , in het
BARRAUT, een Markgraaffchap in Guienne.
graafichap DiepholtinWeftfalen, Keur-Hanover toe•BARREAUX, FORT-BARREAUX , vefting aan den
komende.
M 3
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vloed ïfere in Dauphiné aan de Savoifcha grenzen,
aoi myi van Montmelian. Deze plaats is zo voordeelig gelegen, dat zy ter rechten Van de Ifere, ter
linden door een ityle rots, en van voren door 't water genoegzaam gedekt word.
EURREME., een ideine ftad in opper Provencc in
Vrankryk, 4 mylen ten zuid ooiten van Digne gelegen.
BAR PIANO, kleine Itad in liet Venetiaaniche gebied inltalien, in de provmtie Bergamaico, aan de
Milaneefche grenzen.
BARRICADE, hiet een geringe verichanlmig tegen
den aanval der vvanden.
BARRICADE , is een ilerke poft in Piemont, welke de boni genoten i n ' t jaar 1710 den Franlïchen
afnamen.
BAR E IE RE, zie Valpoorten.
BAKRIERE, een verzekering tegen een gevaar! y~
ken en vyandlyken nabuur, in 's gelyk de ichadelooshouding die de overeenkomende partyen elkander gewoon zyn te geven. Het bekende Barrière
tracitaat in de Nederlanden rullenen den Keyzer en
de Hollanders wierd anno 1715 den 15 november
gefloten, en anno 17IÓ uitgewilielt?uit kracht van
het welke de Hollanders hun bezetting, welke het
huis van Ooitenryk mee trouw zweren moeft , in
de lieden en veilingen- Namen, Doornik, Menen,
Furnes, Warneton , Iperen en het Fort de Knocke tot hun grensverzekering honden, maar in Dendermonde en Roermond half öoitenrykfeheenhaif
Hollandfche bezetting leggen zou.
BARROVV, vloed in Leiniter in Ierland, welke
fcich in den zee boezem van Waterford Hort.
BAHRY, klein eyland op de kuilen van de Engelfche provmtie South Walles, by den mond der 5averne, tuffchen Landaff en Cardiff.
BARS, BARSENBURG , oud ilot in opper Ongaryen, aan den vloed Gran, waar van het graaffchap
Bars den naam voert, 't welk tuffchen de Zollner,
Hontenfer, Comorrer en Graner gefpanfehappen legt.
BARSINGHAUSEN, een Luiterfch Juffen kloolter
in 't voritendom Calenberg, 3 m. van Hanover,
waar onder het ook hoort.
BARTEN , fterk flot en amt in Bartenland
inPruiffen, benevens een fteedje van den zelven
naam, 't welk door een hogen berg van het Hot afgefcheyden is.
BARTENLAND, klein landfehap in 't Brandenburgs
Praiifen, 't welk aan de Rivieren Alle, Pregel en
Angerap grenft.
BARTENSTEIN, ftad en amt aan den vloed Alle,
benevens een geruineert kaileel in Bartenland.
BARTENSTEIN, ilot, dorp, en amt in Franckenland, den graaf van Hohenlohe-Bartenitein toekomende, welke zedert 1711 kamer-rechter te Weczlaar is.
BARTFELD , BARTEAM , ilerke koninglyke vryftad
in het graaffchap Zips in opper Ono;aryen op een
heuvel, is niet zeer groot, maar heeft ruime voorrieden, welke door diie rivieren bevochtigt worden, 't Is een pas van aangelegenheid tegen Polen,
en van haar drie poorten word alle dag beurt om
beart maar eene geopent.
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EARTH , Had en ilot in 't Bartifche gebied in
voor Borneren , 3 mylen van Straaliund, legt aan
een kleinen zee boezem en heert een haven. Het
Bartüche gebied grenit aan Meklenburg, het graafiehap Gutzkow , het eyland ïlugen,en de ooltzee;
is tien mylen lang en 8 breet, en in 't vredenstraktaat van 't jaar 1710 de kroon Zweden weer omgegeven.
BARTH, veiling in Savoyen, in AugftdaL
BA-RTKE, kleine vloed in voor Pomeren, welke
by Straalfond ontfpringt , en zich niet ver van de
itad Parth in een kleinen zeeboezem van de ooltzee Hort.
BARTON ,itad in de Engelfche provintie Lincoln?
aan den vloed Humber.
BARTSCH, vloed in Sileiien , welke in groot Polen ontipringt, door het fteedje Militfch loopt, en
zich in 't vorfcendom Glogau in deOderftort, wegen zyn lekkere (hoek beroemt.
BARTSCH, een voornaam flot in neder Ongaryen
niet ver van Babotich: het wierd 1710 den Rebellen afgenomen.
BARVA, een klein koningryk in AbyfTmien in A~
frica, aan den vloed Metabu, is de hooftftad van
't koningryk Barnagas.
BAR ui EN, ketters, welke voorgaven dat Gods
Zoon geen recht vleefch noch bloed gehad heeft,
dat de zielen van 't begin der wereld geichapen zyn,
en dat zy alle te gelyk gekeft hebben.
BARUTH, een kleine itad en heerlykheid in de
Saxiiche keurkreits aan de Brandenburgiche grenzen, den ryksgraven van oolms van de :.cnnewaldifche linie toekomende , die hier hun verblyf
houden. Zy legt 6" mylen van Berlyn, en even
zo veel van Wittenberg.
BARUTH 'BtRiiHE; Hechte p'aats in Azien, onder het Patriarchaat van Antiochien bekerende ,
daar de draak uf Imdvmim, dien de ridder \an -t,
Joris veilioeg, in een hoi, aan de zee leggende,
zou gev. uont hebben.
BARWICK, BEHWICK, Had aan den mond van

de

rivier fwede t v, cke eig^mlyk in Schotland legt,
Ichoonze van de Fngcliehen ouder de provincie van
Norrhumbe^and gcre CIIL VO d. Zy ib groot, voLryiv en v- el geibrLificcert, en n .^fc een \a:cLiter.s>
ire floten in Fngc.aiui. Y or l o\\ ige v<j;i4, ><ƒ
Ó2i\ titei \ m een he't- /• -m , ^n hc* t zm ;v en
kern in t p^ie-vfft. x 1 'er n;
e.\g de ii"Liu« .7ke zov.n van KOLU J, jacv j ,.cn i;d?n \an_ ngc.and
dv.n dul "v ii, h- to- \>v. iB^rvvi k, d:e zich naderinr:i n u m:i i -m ig naar Vunary: begaf, daar
anno Ï-I~: t.M m\^:nahk \an V^m'iyk YCJ heven
v; d d , e 1 vi e ei..' .e jaren hi ^rwV^-cn gecommiudc^t h__ \ >ï / m:L Jacobur, en zyn moeder is
Fu^iia G.ammJ, een ivSio \an den lir'iog wus
i\k» Io^;o.;.-,Ii,/./n teg-:n,vooid'ge u:ma.in ij L.adeniv.ne,e r/e.c /:y , gewcze ita\t ; nr.rr by konir-g
Jayj'DS C e m r m , met v,elac hy in 't jaar 1700 \\\
den cc],: \ .;:ri,;t is.
BMIZOD , i.<i . in bet graaf f'hap \an den zel^'eM
naam, aan -len vioea I-ie 1: ith in opper O n ^ y . i . ,
LAi, vie.: in CatalLi.Vn ocnevens den tnel • aa
een U;r^:aaiTchapinhetJtJy1eïicCiChc gebetgte.
CAO! y
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BA!, klein eyland in de Brittannifche zee , aan gelyk ook een deel van de Toskaanfche zee
ten
de ku.icn van klein Brctagnc. .
zuidcn Calabrien , ell ten ootten den golf val: TaHAs, kleine ftad in de Fiaafche provintie Velay ranto tot grenzcn heeft. Het is wegens zyn berin de Sevcr.nes.
gen niet zeer vruchtbaar , en word anders ook
RASA
kleine Had in Grenade in Span,e,
Provincia di Cirenza, of Provincia Achcrontina g~
BASA{UZZO kleine Had in het land.chap Aleftln- naamt,
.
dria in 't rvl11a~eeft.:he gcl.icd , aan de Gcnucefche
BASILIDIANE N, ketters welke naar Bafilides van
grenzen , ~y dCl~ vloeu Lcmo. J~Y kcmt den gra- Alexandryen dus genoemt wierden. Dele lecfde
ven van Viiconti toe.
in de twede eeuw, en was een lcerling van Simon
Bl\SCARA, kleine Had in Catalonien, nict ver van den Toveraar, Hy loogchende de opflanding, oef...
Rofes en Girona aan den vlocd Fluvia gelcgcn,
fende de to very en aile vleeslyken 1\.111 ,en had zeltBASCH I , hict by de Turken ccn Amtenaar , die zame gevoelens van de Engelen.
opzicht ergens over heclt, Bafchi-Capou-Oglani is
BASILIO) Had in 'r hertogdom Ferrara,in 't paufde oppcrite opzicnderover dcr vrouwen kamer be- felyk gebied in Italien,
waarders,
. ~ASILIUS-ORDEN , word dus genaamt 'naar Bafilius,
BASEL, een van de I3 Zwitferfchc Cantons, en bIfldl0P te Cefarea, die omtrent het jaar 357 behet negende in rang, 't welk ten weilen aan Sund- floot een eenzaam afzonderlyk leven te leyden, en
gau , ten noorden a~UI Brisgau, ten ooflen aan de de gene diehem navolgden zekere regels voorfchreef,
Wakitleden , en ten zuidcn aan Solothurn grerul, 'r die in de 15 de eeuw van den Cardinaal Belfarion
Is een van de vruchtbaarilc , heefr zeven voogdyen , in her 25 artikel vervat wierden, Deze orden is
en is van den hervorrnden Godsdienit.
ecn van de oudfle , die zich inzondcrheid in 'r 00BASEL, hoof tit ad in 'r Canton van dezcn naam, Hen uitgebrcyd he eft.
welke door den Rhyn in de grot~ en klcmeIlad vcril.,.SILIPOTAMOS,
ASILIPOTAMO, grote vloed in
deelt word , en hier is een hogeichool , dat 1460 Morea , wclke midden door Mifitra ftr00111t, en
ingewyd is. Zy is groot , en drytt redelyken han- zich daar na in de golf van Colochina norte Voor
del, heeft ecn dubbclen raad , naamlyk den groten heen wierd hy Eurotas genoemt,
en kleinen, en twee fteeojes Licnftal en WallenBASILOGOROD ,zie lIVaJz'logorod.
BASIL UZZO, een van de Liparifche eylanden in
burg onder zich.
ljAsEL, bisdom , ten noorden aan de Sundgau , de Tyrrheenfche zee , 't welk onbewoont is. .
BASIRI, vloed in Perzien , in de provintie Kerten ooflen aan 't Canton Bazel, ten zuiden aan 't
Canton Solothum , en ten weften aan 't Franlche man , welke zich in den zeeboezem van Ormus
Comte gelegen, De biffchop , welke onder den ftort,
aartsbiflchop van Befancon ~taat ,hiet tegenwoordig
BAsn:IRIsCHE TAR T AllEN, wonen in groon/I'arra.
Johannes ~~~nradus van Reinold , e~ heett zede~t ryen.
.J 705 de bitlchoplyxe \vaar(hgh~l(1 bek]e\.:d.
Hy IS
BASQ,yES, Iand~chap in Gafcogne, ,velk ten weft.
cen onnliddclba.'~ Hand vao't ryk, h.und 1.yn ver- ten aan de Bisi\.ilai1chc lee, ten noorden aan les
blyf tc llrondrnt, en Haat l~lCt_ n~ 7 ,katholy1\.\.: 1'.,1n- Landes, ten oollcn aan Bearn, en ten zuiden aan
tons in verbond. Het kap~l;:~l placllt V00r dLz.en her Pyrcl1(;l:fche gebergte grenft. Het b(;!laat nit de
7,yn 7.itling tc Frcyburg te [H~bben .'. van \~ilal het drie landichappen Labourd, neder Navarre, en
\vegens de onluilcl1 van den t rCl111lcilen oorlog ver- Soul~.
bASQ!JEVILlE, groat vIek in Normandycn in 't
trekken lTIoeit.
bAS'iENTO, vlocd in 't ryk van !~<1pels, \vclke in 1.~nd1chapJ~ Caux, aan 't l1rOollltje Vienne, 't ,vell~
't landichap 13aiilicata ondprin;t, tn lH..h in dengolf in de StIne valt.
van Taranto !tort.
BA\l(.A, Had in 't koningryk Fez in Africa, in de.
. BASILE'V, Had in Vo]hynien in Rood-Rusland.
provlnti~ Habata, 2 111. van cit: Had Sala.
.BASILICA, is cen gricl\s '\voord en beJuid een
BASS, klein eyland .in Schotlal1d, in den zeeboe-'
}{oninglyk gcbou\v. ~laar in 't gelneen ,vorden de Ze111 van Ectenburg, \vaar op een Herk bergkal1eel.
grote en prachtige kerk-gcbou\" en, die Dlen onder llaat.
Conftantyn den Gloten began, zo genoemt, gelyk
BASSA, BACHA, of Pacha, een VOOl'na~un Turks
noch hedendaags de hose !tift-en dOln~\erken dezen alntcnaar, welke in nal11en des groten ~ultans het
naanl voeren. '-Voor eitzen nuelnde men te ROlne gezag over een provintie heeft. Anders is het ook
met dezen n'l.alTI de grate vicrLante gebuuwen , die een eerentite], die aan aIle VOOfIl.alne perfonen ge~
.eens zo lang als breed vvarcn, "vaar in ni~t alleen geven word, al bekleden zy w;:rklyk geen alnt.
BASSA, ftad in Perzien aan de zee, in de pro··
de raad vel'.~,:derde, en de rechters lie vlerfchaar
.
fpanden, nlaar o()k in del' Ic]Vtr· afwezenheid de vintie Dara.
BASSAC, abdy in het landfchap Saintonge, aan
\viffe:aars en koop.h;:dcn hun zitling. hadden: Der
zelver gl:tal belicp (;p J 5 ; ni~t BlInder w.lerd de den vIoed Charente in V rankryk"
BASSAIM, zie Baca:m.
buik of het rl1iddchrc deel V,l11 de tclnpels, In's geBASSAN, kleine ftad in de Ukraine, de corac..'
Iyk de ipreekzalea in de p~u"tikulitre huizen Inet deken toekomende, 40 In. van Bialcgrodko gelegen."
zen nailln geno~nlt.
llASILIC", TA, landfchap in 't ryk van Nape1s, 't ten wetten.
BASSANO, kleine l'rad in de }.-farca Trevigiana~'
welk regen 'r lloorden Ia '1'el'ra d'Otranto, Bari en

'T

fapitanat.a,

~en ,vcil.c~

il !)~jnci'pat.o ol~ra ~n c~!:ra, den Venetianen to'bc!lorende ,a~A deu vloedBten- .

~
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BAS.

BAS. BAT.

B A S T I A , kleine ftad maar groot vlek in liet hertogdom M o d e n a , o p een klem eyland, 't welk de
BALSANO, B A S S A N E L L O , kleine Had - in den ker- vloed Panaro maakt.
keiyken ftaac, een myi van d^n Tiber.
BASTIA , ilad in de Griekfche provintie Epirus f
BASSE , klein eyland in den vloed Forthin Schot- aan een zeeboezem tuflehen Butrinto en P e r g a , teland , 8 mylen van het eyland May gelegen, is zeer gen over het eyland Corfu.
BASTIN NBERG , bergfteedje in Bohemen , z m y hoog en vol rotzen , op welkers top een ilerk kalen van Marienberg.
fteel legt.
B A S T I D Ï D E S , ZO noemen de'burgers te Marfeüjc
BASSE^-NAVARRE , zie Navarre.
BASSEE, gefortirlceerde ftad aan den vloed D e u - de lufthuizen rontom h u n ftad, die men zegt dat
ie in Vlaanderen, welke de kroon van Viankryk eenige duizent in getal zyn.
BASTILICA , vlek op het eyland Coriica , ten
toekomt. Zy legt aan de grenzen van Ariois en
noordooften van de ftad Adjazzo gelegen,
4 mylen van'Ryfteh
B A S T I L L E , een oud flot te Parys, met grachten
BASSEL, ftad in 't ftift Munfter in Wei! falen*.
BASSEN, BAssuM,vlek en Luiterfch adelyk ftift en bolwerken voorzien, daar m e n de itaatsgevanbenevens een heerlykheid en flot, Freudenberg ge- genen en andere vaitzet.
n a a m t , in het graaffchap Ploya , drie mylen van
BAS TI MEN T O S , klein eyland in de Noortzee in
B r e m e n , ten delen Keur-Hannover, ten delen den noort-America, niet ver van Portobello.
graaf van Benthem toekomende.
B A S T I O N , B O L W E R K , is aan een veiling een dik
BASSEN, zyn een foort van kleine Hukken van gebouw van aarde, 't welk zomtyds van buiten
metaal of y z e r , die een yzere ftaart hebben , waar met fteen bekleed word. H e t beftaat uit t w e Fa™
m e e menze omdraajen kan. Wanneer zy geladen een of oppervlaktens, en twe Flanquen of ftrykwe»
worden trekt men de k a m e r , die los i s , achter daar ren. Een half Baftion is zodanig een werk maar
u i t , doet de lading daar i n , zet ze weer op z y n met een Face en een Flanc. M e n zet deze halve
vorige plaats, en ichud in plaats" van yzere kogels baftions gemeenlyk voor aan de zwaluw-ftaarten,
een hand vol musket kogels door het mondiiuk of aan de kroonwerken. E e n afgefneden bolwerk
daar op'. Zy worden meelt op de fchepen tot ver- (baftion coupé) maakt tegen de punt een in waardswering gebruikt, en haar plaats is op het -half ver- lopenden h o e k , doch is hedendaags niet meer in
gebruik, dcwyl het een hoek heeft die buiten d e d e k , boven op de leuning van het boord.
lende is. Een plat baftion is op een rechte linie
BASSENHEIM, zie Pafjcnbe'm.
BASSENTO, vloed in Calabiia eitra, in 't r y k v a n geboud., in plaats dat de andere op de hoeken gezet zyn. maar deze worden niet geacht , dewy!
Napels, die zich m e t den vloed Crate verenigt.,
BASSESSE, nederigheid , een zaak die met het be- men derzelver defenile van de gordynen nemen
roep dat iemand heeft of met zyn ftaat niet over- m o e t , en wyl de hoek van de Contrefcarp t e ver
in de gragt l o o p t , zo beneemt hy het gezicht en
een komt.
BASSIGNANO, fteedje niet ver van Valenza in de defeniie van de daar tegen over gezette flan't hertogdom van Milaan, aan den vloed P o , daal- quen.
de Tanaro daar in loopt.
BASTION DE F R A N C E , een vefting die de FransBASSIGNY , landichap en ftad in Champagne , fchen 1633 in 't Afrikaans Barbary en am^eiegt]-ebnaar den kant van Louteringen t o e , een deel daar b e n , op de grenzen van het i;oning-yk Algieis en
van legt in het hertogdom Bar , het overige in T u n i s , die met een goede bezen;;:.; en ge-chui t e gen de Moren en Arabieren voor/.ven i s , en van
Champagne.
BASSXRI , grote Had in de Perziaanfche provintie binnen zyn grote pakhuizen vcoi de koopwaien.
BASTIONE D I S. M I C H A E L E , Hot in 't hertogdom
Kirman in Azien.
Mantua in Italien.
EASSORA , zie Bal/era.
BASTO , zie Baffo.
BASTARDE , het grote zeyl op een galey.
B A S T O I G N E , B A . T E N A C , ftad by het Ardenner
B A S T A R D E , een foort van gefchut van middelmatige grootte, en 't welk men lichter vervoeren W o u d in her hertogdom L u x e m b u r g , daar goede
kan als de andere. Z y zyn zeer.bequaam o m m 't koophandel gedreven word. Z y is wel verfierl;t en
vlakke veld gedurende den ïlag gebruikt te wor- cierlyk geboud , hoort de kroon bpanje t o e , en
legt 8 m. van Luxemburg.
den.
BASTON , zie to'Hn.
BASTE , kleine ilad in Artois in de Nederlanden,
BA^~VILL-, ftad benevens een grote h a v e n , weldie met 8 Baf ioenen verfterkt is.
1 c v. c I t r -ben op het eyland Martinique geboud
B sTEMAC, /ie Lajo^w.
BASTERI , e-n *p^eh i^d dit \v\ s\\ ] ^ . ' ' nz- n J ) 11.
1 M^C \ o , zie Batecah.
t e e l t w o r d , o f g d v u m<' i f\c > > ,
c.u
u 1 \ L , niet zo veel als een flag, ook een
natuuilyk land,' gel 'k i^* n I ^ L w . ' \ e
s
er vericheyde gcu J t h e ^ t , o
' / n a i . ^ a o.
j 7 1 ox , is de helft,het derde of vierde deel
het parlement IK e L 1 ^ i WC ge \
K.- uent te v o e t , en beftaat u i t , 3 , 4^
B A S T I A , k v i ï 'ad ^ ,m K t e\ "ï 1 C i i r c i b"ne- \?» c
vens een goede haven en een hvj e O W J
/ / ij c i
1 \ cie gene die dezelve commandeert
de verbiyfplaaus van den GenueeLnen hadhoudv. v (
. ^ t d e b a t a i l l e , of majoor genoemt.
ever het eyland,
f
.
"
B A T A Ï U O N C A R R Ï ' , word genoemt als men het
volk

ta gelegen.
fanez.

Z y is de hooftftad van 't landje Baf-

BAT.
Volk in 't vierkant Helt, dat zy alle elkander den
f tig toekeren.
BATALHA, een zeer beroemt Dominikaner kloofter in dePortugeefche provintie Eliremadura, dicht
hy Leiria.
BATAZECK, zie Bathafeck.

BATAVIA, voorhenen Jacatra genaamt, iiad aan
de noordlyke kuif van het eyland Java, in 't koningryk Bantam door de Hollanders geboud. Zy
is volkryk van Indianen en Européers, groot, gefortificeert, welgeboud, heeft een goede haven,
en is^ de hooftftad van alle landen, die de Hollanders in Ooftindien bezitten, nademaal zy daar byna alle hunne waren by een brengen. De generaal van
Indien houd 'er zyn verblyf, gelyk ook het raadcollegie, dat over de üaatszaken raadpleegt. Voo r
't overige vind men hier ook het hoogfte gerecht,
voor 't welke in juftitie zaken het laatite appel is,
in 's gelyk een fchepens bank, die de zaken van
de flad en de burgerfchap beflift , en behalven dit
alles noch een ondergericht, tot welk de kleine zaken behoren. In krygs-zaken heeft na den generaal de generaal majoor het meefte gezag, en daar
worden door den bank 12000 man gereguleerde
troepen en 50 fchepen onderhouden. Een half myl
van Batavia hebben de Hollanders een goed Fort,
Jacatra genaamt, geboud, waar in zy altyd goede
en fterke bezetting houden.
BATAVIA, vloed in Azien in het landfchap Carpentoria., 't welk een van de nieuw ontdekte zuidlanden is: deze vloed is 't eerft van de Hollanders
gevonden, en zo genoemt
BATECALO, zie Batkala.
BATECALO, BATICALO, BATACAIO, ftad en vei-

ling op het eyland Ceylon in Indien, aan den vloed
van den zelven naam. De Citadel legt op een klein
eyland, heeft hoge ïtene muren,drie taamlyk fterke bolwerken, en wierd in het jaar 1636 door de
Hollanders op de Portugezen verovert.
BATENBURG, kleine flad benevens een Citadel
'in Hollands Gelderland aan de Maas. Zy is de
hooftftad van het landfehapje Maas en Waal, 2 m.
van Nimwegen.
BATHA, zie Bachia.

BATHASECK , ftad aan den vloed Sarwitz in het
graaffchap Tolna in neder Ongaryen, benevens een
Bisdom onder den aartsbiflehop van Colocza ftaande.
BATHE, redelyk grote en welgeboude ftad benevens den titel van een graaffchap in de provintie
Sommerfet in Engeland, tien Engelfche mylen van
Briftol; zy heeft warme gezondheids baden, en een
biflehop, die onder den aartsbiflehop van Kanterbury Itaat.
BATHMUNSTER, kleine ftad aan den Donau in
het graaffchap Bachia in opper Ongaryen.
BATKOR , kleine ftad aan den Theis, in het opper Ongariiche graaffchap Zatmar, drie mylen van
Somlio, en 6 van groot-Waradyn. Zy is het^Hamhuis van de graafiyke familie van Bathori, die van
oude tyden afin deze landilreek haar goederen had,
en waar uit naderhand verfcheyde voriten van Zevenbergen 3 als ook koning Stefanus van Polen in
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de x6de eeuw, gefprooten iyn.
BA TICALA , klein koningryk benevens een ftad
van den zelven naam, op het Schier-eyland aan dit
zyde de Ganges in Azien,25 m. van Goa,'t welk
den koning van Onor onderdanig, en den Portugezen cynsbaar is.
BATICALO , zie Batecalo.

BATIMENA, klein koningryk aan de kuil van Malabar in Azien, op het half eyland aan dees zyde
de Ganges, tuffchen het koningryk Cochin en het
gebergte Gate.
BATKA , zie Bachia.

BATOCK, ftad in Samogitien, 8 m. van Ragnit
BATOKEN, BATOGCI, zyn twe dunne

ftokken,

waar mee de misdadigers in Moskcvien zomuyds
ter dood toe gellagen worden. Wanneer men iemand , die tot deze ft ra f veroordeelt is , den rok
uitgetrokken heeft, word hy in 't blote hemd op
den grond geworpen, en een zet zich op zyn kop,
een ander op zyn benen. Hier op ftaat men zo
lang tot de byftaande officier, bevelhebber of heer
met woorden of wenken beveelt dat men zal ophouden.
BATON, zie Bouton*

BATSKA, grote itreek lands in Ongaryen in het
gefpanfehap Bodrog, tuffchen den Donau enTheiffe, waar in de ftad Bacs, enige mylen van den Donau gelegen. Keyzer Leopoldus heeft het te enemaal op de Turken verovert, en in den Carlowitfchen vrede behouden.
BATTA, provintie in 't koningryk Congo in Africa, aan den vloed Berbela , tuffchen de pro vintien Pango, Pemba, Angola y en de zee Aquilunda.
BATTEi,ftad in Engeland inde provintieSuflex,
daar goed boskruid gemaakt word.
BATTÏ-NEERG , kleine ftad en amt benevens een
oud flot in Heften, grenzende aan het graaffchap
Witgenftein, en den landgraven van Hellen DarmHad toekomende.
BATTENSEE, ftad in 't Hanoverfche gebied, tuffchen het woud Dienfter en de Leine.
BATTERY, is een plaats waar op men de ftukken
plant om den vyand te befchieten , en dezelve is
van aarde vierkant in de hoogte geboud , rondom
ook met grachten en paliiTaden omringt. De platte
form, of de bovenfte grond van de battery is met
fterke planken bedekt, op dat het gefchut niet in
de aarde zinke. Deze platte form is tegen de borftwering een weinig af hellende, op dat de ftukken
by het losbranden niet te zeer te rug mogen wyken.
BATTERY, zie Laag.

BATTIANUM, een plaats in Ongaryen dicht by
Stoel weiflenburg gelegen, en is het damhuis der
graven van Buttiani of Battiani.
BATTOGGI, zie Batoken.

BATUECOS , zyn zekere valeyen in het Spaanfche
koningryk Leon, in de nabuurfchap van Salamanca, niet ver van de Portugeefche grenzen , achter
de fteilfte bergen, in dewelke by den inval der oude
Gothen enige oude Spanjaarden gevlucht, en, van
den omgang met alle andere menffchen afgezon-

N

dert,.

BAT. BAU:

BAU. BAY.

dert, hebben gekeft. Eindelyk zyn zy door een
vluchtenden edelman onder de regering van Filippus den Uden ontdekt, en door de daar heen gezondene geeftlyken tot het Chriftelyk geloof en
goede zeden gebracht, hoewel zy noch zeer ruw
zyn, en de Spanjaarden tot een fpreekwoord zeggen wanneer zy een'onbeleeft menfch zien, dat hy
uit de valeyen van Batuecos komt.
BATURIN , ftad in 't hertogdom Czermchow m
de Ukraine, aan den vloed Deina, aan de grenzen des hertogdoms Novogorod-Sewierski , was
voorheen de refïdentie- plaats des beruchten veldmaarfchalks der Cozakken Mazeppa , maar toen
deze anno 1707 tot de Zweden overging, en in
1709 de ilag by Pultawa verloren wierd, is dezelve gants geplundert en verwoei!, zo dat de tegenwoordige veldheer der Cozakken Skoporatski te
Gluchow refideert. In 't jaar 1725 heeft de laatftregerende Czarin Katharina de ftad en heerlykheid
Baturin aan den vorft Menzikof gefchonken, met
die voorwaarde, dat dezelve ook na zyn dood aan
zyn weduwe zou verblyvem

en zeldzame figuren van fteen vind, welke door
de druppels van het langzaam vallende water geformeert worden, en hier zyn zes zulke ondericheydene holen.
BAUMARIS , ftad op het Engelfche eyland Anglefey, in de lerlandfche zee, tot het prinfdom Wallis behorende.
BAUMGARTEN , fchoon kloofter in de BechinerKreits m Bohemen , niet ver van Luznitz gelegen.
BAUMGARTENBERG , een Ciftercienfer kloofter in
opper Ooltenryk , aan de neder Ooftenrykfche
grenzen.

^S

BATZEN, zie Bazen.

BAU , is een zeer ftrenge gevangenis in de keurVorftlyke Saxifche Refïdentie ftad Breiden, onder
den wal, waar in de misdadigers, als dieven, die
het gebod omtrent de Duellen overtreden hebben ,
enz. zeer naauw opgeiloten , met Hechte kolt
voorzien, en tot den veiiingbouw als ook andere
harde en onwaardige arbeid sedwon^en worden.
T
BA VAR ow , zie Bar au.
BAVAY, kleine en oude ftad aan den kleinen
vloed Öfneau in het graaffchap Henegouwen, 4
in. van Mons , de kroon Vrankryk toekomende.
Zy is de hooftitad van een Prevoosdy, en in 't jaar
1709 den u d e n September behaalden de bontgenoten hier een heerlyke zege op de Franflchen.
BAUEULA, vlek in 't koningryk Arragon, aan
den vloed Xaion, een half myi van Calatajud.
BAUCO, kleine ftad in het pauflyke gebied, in
Campagna di Roma.
BAUGE, BIAÜG: , kleine ftad in het Franffche
landichap Breife, benevens den titel van een Markgraafichap, het huis van Urfe toekomende.
BAUGENCY, kleine ftad in het örleanfche gebied
aan de Loire, daar een rlenc brug daar over heen
legt, omtrent 4 mylen van Orleans. Zy heeft een
abdy.
iUuGERAis,ab-!y in de r:aufdie_p~o\irtie Toutain-j, 3 myLi: vui i_k.": >n 'a; 1'L; i-e.
B.aois ? e ai amt - ;'i 11 cVn '.i.ineii vlj;d
Eourboiiii n , i i k h:.. ,:* m v^w-;::1..
B.-\v L, L, r.Y , 7; e Cc., V
' v,

BAUMONT , zie Beaumont.

BAUNACH , vloed in Franckenland in 't ftift Bamberg, waar by een Bambergs vlek en amt van den
zei ven naam legt, en waar naar ook een van de 6
plaatzen der Franidfche vrye ryks-ridderfchap den
naam van Baunach voert , wiens ridder hooftman
te Wetshaufen woont.
BAUPAUME , zie Paupaume.

BAUSCHENBURG , zo hiet het ilot van Mitau in
Courland.
BAU SET SKI, fterk flot in Courland, by Libau.
BAUSKE, ftad in Semigallien, of in 't ooftlyke
deel van Courland, aan den vloed Muffa, benevens een fterk flot op een rots.
BAUTtRsEN , Hot en heerlykheid in Brabant7
tuflehen Leuven en Tirlemont, 't welk Johan Jacob van Caftre van een vorflin van Hohenzollern
in de vorige eeuw gekocht heeft, en tot Baron
daar van verheven is.
BAUX , kleine ftad of vlek in Provence, benevens
den titel van een Marquifaat en fterk kaiteel, den,:
Italiaanfchen prins van Monaco toekomende. Zy
legt in de Viguerie van Arles, en heeft een Hot op
een lots.
BAUTZEN, BUDISSIN , hooftitad van 't marek-

graaffchap opperLufatien, en een van de zo genoemde zes-lieden. 6 m. van Gortlits, en 7 \an
Dresden. Zy legt aan de Spree, heeft een. flot op
een rots, Ortenburg genaamt, op 't welke de keur-»
laxiiche land v oogt relideert, gelyk ook een katholyks itift, en hoort Keur-Saxen toe. Anno 1709
zyn dooreen z, waren brand meer als twe derde delen van de ftad in de aich gelegt , maar na dien
tyd weer fraai opgetimmert. Hier worden de landdagen in Lufatien van den keurvorftelyken landv o o r en defillls raadsheren uit de ridderfchap en,
de uden ov-.cntlyk gehouden, 't welk het hoogfte
ge;v; ; m c:. lar.d N.
LV", O . J ; I ^ yie 'Jcif.

.::AY.\ , BA;A 5 ftad, naven en vefting in de Narel fck e pio^-V'.ic Tk, a di Lavoro,aan de golf van
B.VJLLÏE, £ \ : T K L , \\C iVXAi L~S Ne::>:i c , !J 'r.e IsapczS ö'-i^i-. i. Zy heeft warme baden, en is van
ftad aan den vio:d D:nx in rrarirhe C v-m.f m ik; O ./o d'jir: een k!:men zee boezem, 2. of 3
Viankryk, ó mylen v?n f •; ^ v - i 1 , <LU:A , V I b > rv:'^r. breed, a:\ieilheydem
reemt hol is, waar uk de inwon:":, in den .oma1:A"::-ux /zie ÏJUJCUX.
liet Yb halen. Baar is ook een ryko viouv* e abdy
BV/ON-, kleine'ftad aan den Moezel inLotterinvan de Benediktynzr Orden.
gen, 3 m. ten zuiden van Nancy.
BAH MANS HOLEN, een beroemde grot niet ver
BA YON A, middelmatige ftad benevens een haven aan
van Gollar in het graaffchap Blankenburg in een een kleinen zeeboezem van de Atlantifche zee in het
Rots, daar men aJkrhande beenderen van dieren koningrykGallicien?daar de vloedMinho in de zee valt,

BAY. BAZ;
y

t h een goede grensvefting tegen Portugaal.
BAYONH, vlek in nieuw Caüilien tufTchen Toledo en Alcala de Henareo, niet ver van de rivieren
Xarama en Tajuma.
BAYONNE, hoofcilad van 't landfchap Labourd in
'Gafcogne, benevens twe tainelyk fterke kaftelen.
Zy legt aan de Biskaaiiche zee, de vloed Nive
ïtroomt 'er midden door, langs den welken de fchepen tot midden in de ftad komen kunnen, en die
zich aan 't einde van de ftad met den Adour verenigt , welke beyde rivieren een beqname haven
maken. Behalven dat is zy een grote , ryke en
welgefortificeerde koopftad, en heeft een Biffchop,
die onder den aartsbiilchop van Auch ftaat Zedert
den voorgaanden oorlog heeft koning Karel de
11de van Spanje zyn nagelate weduwe uit het gellacht van de Palts-Nieuw burg hier haar reftdentie
gehouden.

BAZ.

BEA.

pf,

over een \ en Haan een halve Bazen en een marien^

grofchen in gelyke waarde. Alzo maken 2 Batzen
een half , en 4 Batzen een heel kopfiuk. Drie
Batzen bedragen 4 goede Meifnifche Groffen, en
18 maken een ryksdaalder.
BAZIEGES, kleine ftad in Languedoc, tufTchen
Touloufe en Carcaffonne.^
BEACKE , voorgebergte in Engeland, in het landfchap Suffex.
BEALTH, RUELTH, kleine ftad in het prinsdom
Walles in Engeland, in het graaffchap Brecknock,
aan den vloed Vuy.
BEARN, landfchap in Gascogne , 't welk voor
dezen den titel van een vorftendom voerde, is omtrent 18 m. lang en 10 breed, en heeft vele bergen , maar daar by ook een goede Vee-fokkery:
het grenft ten weften aan de provintie les Bafques»
ten noorden aan het eigentiyke Guienne, ten 00BAYONNISCHE EYLANDEN , zyn veel kleine ey- ften aan les Landes, Armagnac en Bigorre , ten
landen in de Atlantiiche zee niet ver van Bayona zuiden aan het Pyreneefche gebergte.
tegen de kuit van Gallicien.
BEATIFICATIE, is een pauflyk beiluit, uit kracht
BAYONISCHE ZEEEOEZEM, is een klein link van van 't welke de geftorven heiligen, die van enige
de Gaskonfche zee in Vrankryk, tegen de kuilen biffchoppen daar voor erkent zyn 5 zo lang den tivan het landichap Labourd, die anders ook Mer tel van Beatus behouden, en eniger maten als hei•des Basques genaamt word.
ligen geëert worden, tot dat de pauffelyke ftoel na
BAYRAMS-FEEST , zie Bairam.
50 jaren erkenne, of zy waarlyk gecanonifeert en
BAYREUTH, marckgraaflchap, zie Culmbach.
voor heiligen verklaart moeten worden. Daar loBAYREUTH , reftdentie ftad van de marckgraven pen zo veel onkoften en plechtigheden niet op als
~van dezen naam, daar een vorillyk flpt en beroemt op de Canonifatie.
Gymnalium is, 't welk in 't jaar 1664 door ChriBEAUSEC, Ciftercienfer abdy in Normandyen,
ftiaan Erneft gefticht is. Zy legt aan den roden
BEAUCAIRE, ftad aan de Rhone in NederlangueMayn , 3 mylen van Culmbach, en word het doc, daar een zeer beroemde jaarmarekt van den 22,
•inarkgraatfchap Culmbach naar deze reftdentie- july tot in auguftus gehouden word, tien mylen
plaats in 't gemeen het Bayreutfche genoemt. zie van Nimes.
hulmbach. De laatitgeftorvene marekgraaf van ^BHAUCE, landichap onder het generaal landbeBayreuth Georgius Wilhelmus was den 16 nov. ftier van Orleans behorende, tulfchen Parys en Or1678 geboren, en ftierf den 18 dec. 1726. zonder leans, 't welk de landen Chartrain, Vendomois,
manlyke erven ? en de oudite Culmbachfe prins Blakois, Dunois en een deel van Orleans onder
Georgius Fridericus Carolus is hein opge volgt. Zyn zich begrypr. Voor dezen wierd onder Beauce alnagelate weduwe Sophia > hertog Jan Adolf van les w^at tuiiclien kille de France, de Loire, BretagSaxen Weiflènfels dochter, is geboren den 11 aug. ne en Normandyen gelegen was, veritaan.
1Ó84 van dewelke noch -maar eene princes CiiriBEAUFORT EN VAT.EE , kleine flad in 't landfchap
ftiana Sophia Wilhelmina in 't leven gebleven is.
Anjou, benevens den titel van een graaffchap, 4
BAZA , ilechtbewoonde flad niet ver van den mylen ten ooften van Angers.
vloed Guadalentin in 't koningryk Grenada , is voor
BEAUFORT , ilad en ambacht in het eigentiyke
dezen gefortificeert geweeft, en heert een biffchop hertogdom Savoyen, 5 mylen van de ftad Mougehad.
ilier.
BAZADOIS , een zeker gebied in Guienne in
BEAUFORT, flad en ilot benevens den titel van
Vrankryk, 't welk onvruchtbaar en vol boiichen een hertogdom in Champagne , den hertog van
is.
Vendome toekomende.
B ^ c ? fl?d in 't gebied P^zadois in Vrankryk,
BE AU GE, zie Bange.
i n i een \bect Leus e, £ mylen van Boideanx. Zy
BEAUJEU, kleine ftad benevens een oud kafteel
u
il
o, cie e.n *er^J 1 en heeft een bis lom, dat aan den vloed Ardiere, in het Beanjoloifche gebied,
r , u * 1 aVs L ,ic p \an vjch behoort
8 mylen van Lion naar 't noorden.
B / « N , u een kh Ae ^ne ; d-minr m DiLtsland,
BEAUJOLOIS, kleine provintie in Vrankryk in het
v \i xa n_n z v \ ^ en liüi'e hc\.ft. Deze laat- generaal gouvernement van L j o n , tuffchen de Loide t^r uii cen khyn en m bv ab^n grn^aar, en re en de 5aone.
p,d en L f uk 4 Ci J\L'CI , /o «1 22 e i eoi halve
BEAULIE , kleine ftad in het graaffchap Roff in
*>vn
t 1 1 uLi 1 ' ,r > u Ï X c ' e n ^ m ^ e , na- noord Schotland, daar zich de vloed Ferray in den
iwaiti/v de / ^ a ^ ^ au m 1 >u . uu »* M ^ng, zeeboezem van Murray ftort.
on 2J 1 CLII hdc Da/.n 1 ' / , w _
i 20 j ei .e r>nBEAULIEU, ftad in de Franfche provintie Limo-"
n n jen , ^en 1 : H ^ M a i / i .
1 ie ^1 nm^m. iin, aan den vloed Dordogne, heeft een abdy,
Zy konK'i met de L a ^ r ^ n ^ u c miuen-giofchen onder den aartsbiffchop van Bourges ftaande. Daar
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de graaflyke pairs van Vrankryk van den geeftlyken
ftand.
BEAUVAIS, kleine ftad in opper Languedoc, aan
den vloed Tefcou, drie mylen van Montauban.
BEAUVAISIS , klein landfchap in rifle de France T
't welk tuftchen Compiegne, Vexin, Normandyen
en Picardyen ingefloten is.
BEAUVOIR , ftad in Dauphiné ; daar zyn noch
twe fteden van dezen naam in Vrankryk, een in
neder Poitou, de andere in Auxerrois.
BEAUME ZES NONNES, zie Baume.
BEAUX, of Fops, hiet men in Engeland de verBEAUMOIR , ftad en haven m Poitou in Vrankwyfde Jonkertjes,die aan allerley Ydelheden overryk.
BEAUMONT, kleine ftad op een heuvel in Hene- gegeven zyn, en hun tyd niet anders als met zich
gouwen, nevens den titel van een graaffchap aan op te fchikken , nieuwe modens uit te vinden, en
de grenzen van Luik 7 mylen van Mons. Haar vlytig de Wandelingen, opera's, Comedien en koffy-huizen te bezoeken, doorbrengen, in Vrankryk
kafteel is geilecht.
BEAUMONT , dorp in 't landfehapje Vaux inZwit- noemt men hen petits maitres.
BEAWDLEY , ftad in Engeland in de provintie
ferland, en is de hooftplaats van een klein gebied,
Worcefter, niet ver van den vloed Saverne, heeft
dat het Canton Bern toebehoort.
BEAUMONT , kleine ftad in het gebied Coutantin zitting en item in 't parlement.
BEBENHAUSEN , voorheen een ryke Ciftercienfer
in Normandyen aan de zee.
BEAUMONT EN ARGONNE, kleine ftad in 't land- abdy in 't hertogdom Wurtemberg, niet ver van
fchapje Argone in Champagne, 1 myl van Mou- Tubingen, maar tegenwoordig is het een vorftelyk
queekfchool, waarin 25 quekelingen, die tot de
fon.
BEAUMONT LB ROGER , kleine ftad aan den vloed ftudie der godgeleertheid gefchikt zyn, onder lietRille in het bisdom van Evreux in Normandyen, opzicht van den abt, die een van de vier generale
fupermtendenten des lands is, en twe leermeefters
benevens den titel van een graaffchap.
BEAUMONT LE VICOMTE , kleine maar fchone en derzelver onderwyzing onderhouden, en van
ftad aan den vloed Sarte in het landfchap Maine, daar naar de vorftlyke beurs te Tubingengevordert
benevens den titel van een hertogdom in Vrank- worden.
BEBLINGEN, amt en ftad op een berg, benevens
ryk.
BEAUMONT SUR L'OYSE, kleine ftad in rille de een hoog kafteel in Swaben, onder het hertogdom.-.
France, benevens den titel van een graaffchap, zy Wurtemberg behorende.
legt op een kleinen heuvel, en ftrekt zich tot aan BEBRA , zie Bibra.
BEBRE, BESBRE, CHABRE , kleine vloed in de
den vloed Oyfe uit, daar 'er een brug over legt.
BEAUMONT-VILLE, kleine ftad in Normandyen. Franftche provintie van Bourbon, welke tegen oBEAUNE , ftad aan den kleinen vloed Bourgeoife ver Bourbon Lancy in de Loire valt.
BEC, vlek en een ryke benediktyner abdy in
in Burgundien, heeft een oud ilot, en haar landftreek is wegen den fchoonen wyn,dien zy voort- Normandyen.
BECCABENA, zie Bena.
brengt , zeer beroemt. Zy heeft een Bailluage,
BEC CRESPIN, vlek en ilot, benevens den titel
kancelary, en fchoon gafthuis.
BEAUNE, kleine ftad in Vrankryk, in het klein van een barony in 't landfchapje Caux in Normandyen.
landfchapje Gatinois.
BEC HELOXIN, abdy in 't gebied van Rouaan in
. BEAUPORT, PUERTO HERMOSO, veiling benevens
een goede haven op het eyland St. Domingo, den Normandyen, 7 mylen van Rouaan.
BEC DE RIOUX,kleine ftad in neder Languedoc,
Spanjaarden toekomende, in noord America.
BEAUPORT, een zee-boezem op het zuidelyke in liet bisdom van Beziers, 6 Franilche mylen ten
deel van de kuft der Kaffers in Africa, tuftchen de ooften van Narbonne.
BECHBURG, ilot en voogdy in Zwitzerland, het
kaap de goede H o o p , en den vloed^ de UnfairCanton Solothurn toekomende.
te.
BECHE , flot in opper Ongaryen aan de Theiile
BEAUPREAU, ftad in de Franilche provintie Anin het graaffchap Temiswar, daar piins Eugenius
Jou, aan den kleinen vloed de Ifere.
BEAUREPAIRE , kleine ftad in Vrankryk in Bur- in 't jaar 1697 een heerlyke zege op de Turken
gundien , in het burg-graaffchap van Auxonne en behaalde.
i e t rechts-gebied van bt. Laurent gelegen.
BECHE ,BEGHE , kleine vloed in opper Ongaryen,
BEAUREVOIR,kleine ftad in Picardyen, 1 m. van welke tuffchen Titul en Belgrado in den Donau
Chatelet.
valt.
BEAUSSE , zie Beauce.
BECHES, BACHF.S, of Bachots, zyn kleine fcheBEAUVAIS, fterke grote ftad in het landfchapje van pen welke men te Lion op de Saone gebruikt5
^en zelven naam m rifle de France, nevens een waar onder de grootften waar mee men kleine reiprefidiaal en bifdom, onder den aartsbiffchop van zen kan afleggen, Sapines genaamt worden.
Rheims itaande, de biffchop heeft te gelyk den weBECHINJER KREITS, een van de 14 kreitzen ia
jeldlyken Rechtdwang , en is de opperftc onder Bohemen ? die ten ooften aan de Czaflauer Kreits
ea
fcyn ook twe abdyen van dezen naam in
Champagne, een van de Ciltercienfer orden, twee
mylen van Clermont en Argonne, en de andere
van de Premonftratenfer orden, in 't gebied van
Troyes.
BEAUMARISH, kleine Had op het Engelfche eyland Anglefey, benevens een goede haven en een
fterk Hot : zy heeft zitting en item m 't parlement
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en aan Moravien, ten zuiden aan Ooftenryk, ten
weften aan de Prachenfer, en ten noorden aan de
Moldauer en Canrzimer Krcits grenft. De kreits
heeft den naam bekomen van de had Bechin of
Bechynien, welke een oud fterk ilot heeft, en iz
mylen van Praag tuiïchen de Lusnits en Mulda gelegen is.

den breed isf en buiten de grachten rontom de
veiling gaat. Hy word daarom bedekt genaamt,
om dat hy met borftweringen en banken voorzien
is, ook zomtyds daar en boven noch met paiilladen
bezet is. Zyn Glacis moet zich ailengsjes naar buiten verliezen.
BEDELAARS-SCHANS, zie St. Michiels Schans.

BECKE , BOECKE , dorp in weftfalen aan de Lip-

p e , benevens een flot en amt, een linie uitliet
hertoglyke huis van Holftein-Sunderburg toekomende. Het hooft van deze Linie is tegenwoordig
hertog Ludovicus Fridericus, koninglyke ftadvoogt
te Koningsberg in Pruiiïen, geboren anno 1654.
Zyn gemalin is Louife Clrarlotte, een dochter van
hertog Ernellus Guntherus tot Holitein-Sunderburg
in Aiiguilus-burg, getroud den 1 Januari 1685, van
dewelke noch 3 prinfien en een princes in 't ICVQÏI
zyn. Zyn broeder Anthonius Guntherus geboren
anno ióóó is ongehuwt,en tegenwoordig Hollandfche gouverneur te Iperen.
BECKEN, BECKUM , kleine ftad in 't ftift Munfter
in Weftfalen , tuiïchen de ftad munfter en Liplladt.
BECKENRIEDT j een plaats in 't CantonUnterwalden, daar een oever of fcheepslanding der Lucern er zee is. Hier vergaderen de Cantons Lucern,
Uri, Sweits. en Unterwalden in zaken van grote
aangelegenheid.
BECKERY, klein eyland in Ierland, by de ftad
Wexfort in Leinfter.
BECKLE,v!ek in Engeland in het graaffchap Suffo3k, 5 m. van Norwich.
BECKUM, zie Becken.

BECKWA, kleine vloed in Moravien, ontfpringt
niet ver van Polanka, en ftort zich in de Morail.
Bics DE CORBIN , een lyfgarde des konings van
Vrankryk, beltaande uit 200 edelluiden, welke by
grote plechtigheden paar aan paar voor den koning
gaan, en hun Becs de Corbin of Rave-bekken, 't
welk een foort van hellebaarden is, in de hand
dragen.
BECTA SCHITEN, een zekere foort van Turkfche
Munniken, die in 't wit gekleed zyn, en de eenheid van God pryzen, met uitroeping des woords
H i u , dat is, hy leve. Alle Janitzaren houden het
met deze Orden.
BECZAU, ftad en flot in de Elboger Kreits in
Bohemen aan den Tepel, op een hogen berg gelegen.
BECZKBRK, vlek in opper Ongaryen, aan een
klein 111 eir van den zei ven naam. De Ternes vliet
hier midden door, en ftort zich 5 m. ten zuiden
van deze plaats in den Donau.
BEDAIN, kleine ilad in het graatfehap Avignon
in Provence.
BEDAN, kleine had aan den Donau, in Servien.
BEDBURG, ftad, flot en heeriykheid in het hertogdom Gulik aan de Keuifche grenzen. Het adelyke JufFren ftift Bedburg legt in 't hertogdom Geef,
niet ver van Calcar.

BEDEL-ORDEN, zie Armoede.

BEDER, BEDERA, kleine ftad op het Schier-Eyland aan dees zyde de Ganges, in het koningryk
Decan, in de provintie Balagaate in Aziem ^
BEDERKESA, flot benevens een heeriykheid, die
3 mylen lang en 2. breed is, in 't hertogdom Breinen, aan den vloed Gorfte, en de grenzen van
het Hadeler-land.
BEDESE, RONCO, vloed in Italien, die in Tos-

kanen ontfpringt en zich beneden Ravenna in de
golf van Venetien ftort.
BEDEVAART, is een tocht, dien de Roomsgezinden uit byzondere godvrucht naar een beroemde
kerk, heilige plaats, of wonder werk ent L. vrouwen
beeld aanrechten. Daar is geen ryk , land, of provintie , waar in diergelyken niet gefchien, doch de
voornaamfte van de gantfche wereld zyn hedendaags (1) naar het H. Graf te Jeruzalem , (2) naar Romen naar de kerk van den Apoftel Pieter & Paulus, (3) naar St. Jacob van Cornpoftel in Spanjen,
daar de beenderen van dezen H. Apoftel gezegt worden te zyn, en ( 4 ) naar het L. Vrouwen beeld
te Loretto in Italien, daar het huis getoont word,
waar in Maria den groet van den Engel ontfangen
heeft.
BEDFORD ,ftad aan den vloed Oufe in het graaffchap Bedford in Engeland, waar naar zich een
Engclfche familie hertogen en graven van Bedford
fchryven.
BEDFORDSHIRE , graaffchap in Engeland , tuiïchen
de graaffchappen Cambridge, Northampton, Huntington en Harford gelegen.
BEDFORT, zie Befort.
BEDIS , BE DIS-VELEZ , ftad in Barbaryen in A~

frica, in 't koningryk Fez, aan de Middelantfche
Zee. Zy heeft een Citadel en goede haven.
BE DM AR, een fort in Vlaanderen, dat 1703 van.
den Hollantfchen generaal Coehoorn gebombardeert
wierd.
BEDUINEN , zyn een foort van Arabieren , die
zich in de Woeftynen onthouden, en de Caravanen, die van Mecca komen, plunderen.
BEEL , vlek in de provintie Lothian in 't zuid erdeel van Schotland, 6 mylen van Edenburg.
BEELICK, kleine ftad aan den vloed Meun in 't
hertogdom Weftfalen, komende het aarts-ftift Keulen toe.
BEEMSTER , een vermakelyke landftreek in nooit
Holland, die 5 of 6 mylen in den omtrek heeft,
en>oor dezen een meir placht te zyn , dat uitgemalen en in land verkeert is. De ftad Purmerent
legt aan 't einde van dit diftrict.
BEERN , zie Berengr e [f.

BEERWALDE , kleine ftad in de nieuwe mark BranBEDEKTE W E G , CHEMIN COUVERT, of Condor, denburg, geneert zich met brouwen en laken mais een gang in de Contreicarpe, welke drie of vier roe- ken.
£s[ 3
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BEERWAIDXSCH LANDSCHAPJE,

zoékBehrwaldifch

BEH. BEJ. BEL
fter geloften gebonden zyn.

Om aangenomen tö

worden hebben ze niet meer nodig als een goed
getuig.n:s en middelen om van te leven, ieder kan
BEERWALDE, 7AC Beruald.
BEES , BURGIOS , veiling in Zevenbergen , aan haar oyionder huis en huishouding hebben, of etiy.-ee by e:" anler wonen, ook naar haar welgevalden vloed barnes.
BEETING , zyn drie ilerke vieikante lange barren len dien feaat weei verlaten als zy luit tot trouop een {chip, twe daar van loopen omtrent van ce wen krygen, of om anders oorzaken. Zy dragen
fok door het verdek onder in 't ruim, maar a r e n - een byzondeic aart van zwarte kleding, en nemen
den Haan boven her verdek omtrent 5 vwca lang met biddea m kaar te zamenkomikn en in andere
uit, zo dat de breette des fchips daar door in dn e zaken zekere legelcn in acht, hebben ook haarbygelyke delen gefeheyden word. De derde is een zonde'ee jhaèpn^-huizen, en paffen de zieken op*
dikke balk die dwaio over de andere keen legt, 7,0 Voor de/ei ,,as 'er noch een foort van diergelyke
evenwel dat alle enden 2, voet vry blyven ; hier vrouv,Hn;.n nen in de Nederlanden, die geen regel
worden de kabeltouwen „ wanneer het 1'chip voor van enige orden volgden , maar de gruwelen der
Bcgiunden aannamen. Deze heeft paus Johannes
anker legt aan vak gemaakt.
BEEORT, BLDLORT, een m d en oppaiambaeht de Xilde van de cerile onderfcheyden, en zy zyn
in Sundgau, aan het riviertje Kali, is een pas of over ai uit 'ereek.
i-riihv., uad in Semigallien in Courland.
doortocht uit de opper 'E\h< in het Franche Comt é , en daarom allyd . inzonderheid het dam by-egEEi-iUM , yie i-Jcm.
gende Hot, geiortinceerL gehouden, Lodcwyk de
BLii..-;jL'i:N SCHIP, is zodanig een , dat uit het
XlVde koning van Yrankryk heelt 20 wel de kad gevaar van itorm. zee-rovers of anderen nood ge*
als het opperamt aan den hertog van rvla^.aryn ge- red is, en gelukkig in de haven gebracht.
fchonken. Hier zyn veel yzer ïabryken, waarvan
BEHRINGEN , zie Bermoen,
het yzer wyd en zyd vervoert word.
BEHHWAJLDISCH LANDSCHAPJE , een zeker klein
BEG , is een zeker Turks ampteiiaarcfopziender diilrict van omtrent 1 of 3 mylen in de Middelmark
van een provintie , waar van 'er vele onder een dicht aan de Saxifche Keurkreits, tuilchen Schonewald en Juterboek. Het beilaat uit verfcheyde dorbeglerbeg fcaan.
i: EG mis, aluy in het gebied van Trcmaier in de pen (v/.nr onder een Behrnv/ald genaamt) die enip:ovintic Bretagne in YYankryk.
ge adelyke lamüien uit het Keurbrandenburgiche
\ KG-Lia , kiem eyhimi in lei la-m by de Had^/ex- ^::>[:d t ekomen. In 't gemeen word dit diïtrict,
f ad m een ademen ?ea--hoe/,cm , welke d: \mca da^ La n dg en, hec landfchapje genaamt.
khme by "/yn in\ïerd in de zee maakt,
B::;A, ihjER , een zeer vruchtbare landitreek in
.ktGHH , Vie ï,J~rji\
't Afkkaans ïBaibaryen, in 't koningryk Tunis.
BEGLH, DtGGiA, ilad m 't Afrikaans 3arbaryen,
BEJER, BEJA , >5EX<\R, hooMad v a n ' t hertogin 't koningryk Tunis, aan den vloed Guadiibar- dom van den zelven naam in Portugaal, in de proba;, 18 mylen ten veilen van Tunis gedegen.
vintie Alentejo,is wegen haar baden beroemt /waar
BEGLEIIBECS , ?yn Tui Lelie hoge amtenaren , van de eene Well warm, de andere koud is. Niet
1
wee;c als ieadhond ^ over ciete t/iovkmen gereit vci daar \an daan is een liil meir, 't welk , wanyyn, en wTmey Ie .l .mg acs, » e ' s , /..m's, er an- n:er 'e: onweer ophanden is , door zyn ongeihüdere remmeie aea'm aaeiomk /ikh k'^bm. Het me bev, egmg dat vocn* af te kennen geeft.
v o o d degjeibcg UUL umnti.k r . . \ cci Heeicn.
BEJUI , BTAR , BLMR , vlek in 't koningryk
*/_\ n gou\ e: iu mei l »N e>, d ';e«'ei be..* k_ :. nai'e1.
Muicia in Spanje , aan de grenzen van Valen' E ie 11'» AT r F N: < aiv \v ei den \ ' n ^ Re-o; imv. z m-cea.
den \ ooi middaags, \an Je p ^ r ^ ' i x . i na
BIJAR DE MELENA, kleine ilad in Andalufien,
den middag gehouden. Qip ,aao m:e mkvV.cn v or- aan uc /ecu-i:, in Spanne.
den by de kath yker m:t m ce
m,ydj
LLZCIÏI I \ G I \ * ,., rkco1» " T . t ' h j i n T v~
T
?vde begraven , o->k g<m ^ :; ^ - m ; -> g p m ï G
m '^ m , Ci dooi m UJ W 1 L' ^, . ^ ^ n.' L^uplccktVieid da.n by t o ^ : * \ m : z. \, ml 00 by l i ^ , m n c'e l'n ait wu. , b> ^ n ' .m h i'o1 en geen beguatfenr op ee Ikus hgen gchnj '.ja, Uu, U^en^ 00. .ij den Di?r \ o n \ \ k , am tc^I ' > maa' n c ceibied voor <, at ikm, u i 's anie.cn>!v 0 s m n 'e. \' JI c u ke,hv\re er \ el v ^ i i n c ^ d e»^,gf, x v ici j'mjcn 'C°,i niet ver \an Heldiun^ui, en c
BLcui' i r ' ^ , l f oe r - E S , v, a m he.l " : m D e n - m !c , .ar ^-\*,.~
]
hal 1 en m ia Nedeihnden op 't V 1 v v: c_ 1; a
U. 1 , ' aa n \: 'x.\ m 't koningryk Tunis in
ctii v , v, j w s j k j v . a d n de me V! < m ie-^n c r n e ; , , . . * 'kiebarc landitreek , die veel koorn
volmaakt '\eVan l e g 'm dan m m : : . _r no!
k 11 s , . a . m ihemont in Italien , in het landdig had het H. n V ^^ aal te . \ . ' . 1, ^ .^ geen
1
fehap
\ J C . , 1 "'S, aan een Heuvel.
Tiiien]chclyke m/ettirj, oidci" ' ' . p
: - , 11's '-,eBii. C M M : O . D of Bolhckjnland , zekere ftreek
ly.i Jiielden zy de \l.ed/':e \ j n e ~n" ^ - - r o CJi1
zonde. Maa» hun leer is m k b ,5 ide-* 1 s aeeeav iMidi met \ei vanGnThoin m 't hertogdom Zei ge*
1-gen
in 't concilie van Vien^c v . o / . _ ,1.
BEGYN^N, noemt man in de I'aeekmmn c "i
b - i i s i M \ : , kleine ilad, flot en amt in Weflcr'/eke: Tooit van vroir.r^peifonen, tee ak k \ ^ a \ e a wald m k gebied van Nafïau , 1 uren van Her*
u:*onge,iüeile\c:i 3 maa:am g^en cxdenihk. ..loo- bo:n, den piins van NaiTau-Diets toekomende.

Landfchapji.

BEI.

BEL;

BEK. BEL,
7

'*oj

IkïtsTtïN , kleine ilad beneven : u " > er r - - ha . \ r : ? ^ k, '(
>- k v 'en ti-el vaneengraafi n ' t hertogdom Wurtembeit,, m a , .* .*n ï - ^ j - L,, j f
' ^ :a - i ^ J.
i
bron.
L. i. :z^»,
<, >. ' v dr
' ch ip in rood Ruf.
V
BEILSTEIN, heerlykheid, k \ t r ~ * ' i l >M ;^n f e u , 't Ww . ' J
' '/ "kbe g , ten noorden
den Moezel, in 't aaitftift T i i ^ , en de v. ; ^ a n Cl .lm, t*i ^ h 51 , 'v, j rol en , en ten ooiten Volvan Metternich Beililein toej h ' e n i \
le ir en to. ^ . a i li.c
Het oegiypt vier amBtiNHEiM, kleine ilad niet \ci \an i ^it-Loia,, bachten, namaitlyxv Beitz, Busko, Grodlow , en
aan den vloed Sur i i de neder Elfas , den mark- Grabow.
graaf van {'aden toekomende.
ÖEIEGUANCE, koningryk in Africa,tuiTchen den
BEINSCH U , itad in 't vorllendom Troppau in vloed Abanbus, en de koningryken Bagamedri en
Opperlileüen.
Amara.
LETKA, p.oviniie in Portugaal, v.clkc ter. noorBELEM , BETKLEM , BELLEM , klein vlek benevens
den de pru\:niie Fra-lo^-Montes en Jmtre P- tuoy een ryk kloofeer van de order van St. Hieronymus
Minko, ten /uiden het Poitugceilhe ltiiicmadu- m Portugaal, dicht by Lisbon, door koning Ema!«i, ten ooilen het Spaunfciu iiiheiudu a , en tennuel gefticht, en de maagt Maria onder den naam
wellen de Athmtikhe /ee t -t gr,iven neeft. 'Zy der geboorte van Chriltus toegewyd, waarom het
wo;d ;n 6 ani.cn veideelidiem^n Ov< \iicis noemi, ook Bethlehem genoemt is. Hier is de begraafplaats
en ia vriuhtbaar van hoorn, gkik , en Eaftmicn. der koningen van Portugaal, en niet ver daar van
De hoedilad \ocit den 7e!,-en ra. m.
daan Haat midden in den Taag een vierkante tooD^lilBEllG , BiYLLlBHKC, p'*0<*./ V 1.1 d e i egll- ren, waar in de itaatsgevangens opgeiloten wor%r
liere kanmi^i :en \an y;. '\i:guf:
M he ./e>i, niet den.
ver van \Vnm;ce, en h > t u : ^ r h.i }:itn;mikke
BEIERAN, een van de Pithyuficlie eylanden , in
gciichts-amt vYohVusl au.^n.
de Middelantfche zee, na by Yvica.
BEIRUM, zie I'a ram.
BHLES, B E L Ï Z , kleine vloed in Catalonien in
Spanje, welke zich tuiTchen Barcellona en TerraBEITZENBÜRG, zie Rc-jt-z.e'-?burg.
BEKETSCH , kafteel in Ongaryen,3 m. vanSchar- gona in de middelantfche zee ftort.
wiich, en i van Gyula.
BELESINE,kleine ilad in 't landfehap Perche,beBEKIA, een van de eylanden Barlovento in de nevens een kafteel aan de grenzen van Mormannoordzee in noord America, 't weik den Caraiben, dyen en Maine in Vrankryk.
BELESIAT, \lek in opper Languedoc in 't gebied
een zekere inkwfcK natie, toekomt, ( n een goede
ha\cn heeft. Het ben/pt tv» aalt' mylcn in cieiiom- van Mirepoix, daar men een fontein , Balu'de genaamc, vmd, die alle jaar van 't end van juli tol
ia< , en h e ^ l / o a > r^>'.
Bi MN , een pis ia * 'Y c l Ong;eye;i, daar de Ke- • vt b^güi v.in januari daaglyl;s eb en \loed he^ft.
B ^ L T A ^ , ;lad benevens cdi ilot en h;ven aan
;e n : e I h j i f c \ ~\\.
: Z Ï \ , e : i \ m ^ Ie ti; > k e ^ : ; ^ *\S\: ia iKt ?en gi 1 m 1 et aaitehap eS m in ï r h n d , welo- < Gi\ ; i u : iiJ' i S L '^ a i , !' x ^a \ L I - ÏN-V ; \ t u en f cm m t ; ai1 \". *QÏ hetfe.
.A in L.\ ued^e hi
h JLI c iv i .
; i * / \ m > et , w %« v h . n 1. i.a. i . e
- '. om\. /» u /. ,L v ..i* w . i1 e ^ i „^a kLe 1 *.^ hüïïïi-crrv,
\lek in (\\l\r :; O k ^ i i k :
u,.:.
vt n
N apeli-, " - t \ w vin c'cii .1 cd A}~V:.:YS\J.
1> :LAC , / . : " l \',
BMt-ar) , f \\L; iliJ .vu dcii \loed Taro in 't
i.} , ACAli°0 - 4 *
''t / ,'1 '
Bir-ii

_\, >i ,

h i j

,{ j i 't hv\:v'iyk

An-

IK'H^C

n

!

m Pane; m ï a u i .

BMOM'D , L1;J, !• t ui anic o?n den \loed P c an e , ::- L l._u -., i^n Poni; v cn. den kon.ng V;H
I FLANDKF, TlKS i N L ANDMl , C l l OCrt. \ ail k l c i - PiU'iLn U (ko' - u i : , ^. wu^ns haai be oemce vee
ne Ie1 ep^n mot een vlak; en bodem, men r^iuikc en paa^ w a > L i , , .
ze tuflen^n kn^cbrd en Vrankryk om goederen oB a c j i , Ihli r ^ii \ ït cp het eylandNera'^
VCJ te veen i, en Aimnen de groctfte , wake 8o Azien, 't welk . . u san de ricvukiche c\iaiid.:i
tonnen vocien,van drie of vier peribnen geregeert is.
wei den.
BELGERN, kleine itad aan de Elf in opper Saxen-.
; EI LAK, \lek in Afrika in Egypten , aan een in den Keur-Kreits, Uiflchen Strehle en Torgau,.
iïiond van den Nvl , tegen over cle ilad Damia- daar men een Keur-baxifch kafteel benevens een
ichonen lufthof vind , waar op haar majefteit de ko*>: BO , \1 * d i 't 1 J t'^,d( m M h m , die aan ningin van Polen tegenwoordig meelt gewoon is haar
:L :': . n ' v
" ,i \ L! , - -i; de Mont- verblyf te houden.
iV. ,i :.',. m . ^ . t l j l
,t
,i ,' : * '-et,en zich
BELGIAN, zie Altay.
J
n"e'. \ L \ ,aa 1 e^ ^ ' - . - ' . . . K
BELGIOJOZA, vlek benevens een flot in het land, T T . ^ nu . !. 4 a ' „i i . i.' . \ oicra in Na- fchap Paviiano, in 't Milaneeiehc gebied,:, m. vait
P-k, i)'.i v.i \an ( r ' li' di <] ,i '•'. Zy heeft Pavia.
BELGIQUE, zie Belgeit*
eea o;y-a'7, d e oicki v . t a^i^L. c< ik \an Santa
BELGIIADO ,Z0CA ürie-'s-lVeijfënburji.
Se\e.:i>a 11;, K.
BELGRADO, kleine ilad aan'den vloed Tajamen*
BtLCriiiE, kleine Had aan den vloed Aguas, in
het bisdom van Saragoila m Arragon ? in een vrucht» to in Fiiaul, vier rnylen van Udina , den 'Venelianen toekomende.
BE^
d indien ia pauje , tudckui <k-. ^ a en T uvilïo.

tö4
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BEtGRADO; kleine vlocd in de Turkfche Pro- fillon. Zy is gefortificeert, en een pas over 't Py
vintie Romanicn . welke zich in den vloed Char- ren~efche gebergte.
HElLEH-1, klein vlek in Ncerlants Vlaanderen t~
tericon ftort.
daar veellaken geruaakt word , en ja arlyks in den
. BELICASTRE, 'lie Belcallro.
BELICE, grate rivier in Val di 1vlazara in Sici- her[il: een grate jaarrnarkt is.
BELLB-IsLE, klein maar vruchtbaar Franfch cilien, welke zich tuflchcn :rvlazara en Sacca in de
land in de Gaskonfche zee
mylen van de kuftcn
Africaanfche zee ftort.
van Bretagne, tegen over
Had Blavet, hce ft zes
BELIN ,zie Biltn,
BELINGUER, klein ey]and op de kurt van ~ Breta- mylen in de lengte en 2 in de breedte, en beilaat
gne in Vrankryk, ruflchcn het eyland Oueflant en uit vier Kerfpcls. Hct heeft een gocde haven en
enige kaflelcn , die ten delcn gefortificcert zyn;
het vafte land.
BELINZONA, kleine Ilad en 'Zwitzerfche land- voert den tircl van cen' marquifaar, en hoorde ecn
voogdy aan den vloed T'efin , in 't Milancclche ge- geflacht van den zelven naarn toe, 't welk dit cyhied, bencvens twce goede kattcelen , waar mee land aa~ d~en .1':o~ing van Vrankryk tegen een equimen den doortocht langs de Alpen influiten kan. Zy vaJent lilt de koninglyke Domeinen anna 17 19 vcr]<0111t de 3 Cantons Ury, Schweits , en Unterwal- ruilt heeft.
den toe.
BnLLE-I sr.E, zie F ayer-hil.
BELJOCO, vlek in Arragon in Spanje , niet ver
,BELLE-IsLE, klein eyland in noord Arnerica , tuffchen Terra Labrador en het eyland T'erreneuf aan
van de flad Boria.
BELIR A , kleine vloed in Catalonien , die in 't een golf, welke hierna Pafiage de Belle-Ifle genaarnt
Pyreneefche gebergte ontfpringt , en zich niet vel' word.
BELLE-IsLE, zie Formo]a.
van
van Urge] in de Zegre Hart.
BELLE M, zie Belem.
BELITZ, kleine Had in de Mark Brandenburg,
aan een klein riviertje Ada, 6 mylen van Berlyn.
BELLENBERG, een heerlykheid in Zwaben , den
BELLA MORE, zie Witte «ee.
graaf van Pappenheim toekornende .
. BELLA POLA, eyland in de golf van Napels in
BELLENSTEIN, flerk flot in opper-Ongaryen niet
Morea.
ver van Presburg.

zie Beltnscona,
vlek in de Franflche provintie
Bourbonnais aan den vlocd Allier.
den vlocd Carflernpc.
BELLE-PERCHE , abdy in Cafcogne in Vrankryk ,
BELLAMORESKOY LEPORIE, provintie in 't Mosaan de Garonne, drie mylen ten weflcn van Monkovitifche Lapland aan de witte zee gelcgen.
BEiLANO, klcine Had of vlek aan hct Corner- tauban.
Meir in 't hertogdorn van Milaan.
BELtE RIVE, een fort 't welk de hertog van SaBELLASI, flat en hcerlykheid op 'den Dwergen- voyen tot nadeel van de republyk van Geneve aan
berg in Tyrol, het vryheerlyk geflacht van Kuhn het Gen~effche rneir h~eft laten bouwen , het legt
toekomende.
In de Bailluage van Gaillard, en qualyk anderhalve
BELIAY, kleine ftad niet ver van de Rhone, in Duitfche myl van Geneve.
het Franfche landfchap Bugey , benevens een BailBELLE VILLE, kleine ftad en abdy in het Franfluage en biflchop , die te gelyk het tydelyk Rechts- fche landfchap Beaujolais, 9 mylen van Lion aan
gebied heeft en onder her aartsbisdom van Befan- de Sa one.
BELLICH, zie Billick.
con behoort.
BELLA Y, fchoon flat in Hiflerryk, tot het graafBELLIGAMME, een Iandfchap in het koningryk
fehap Mitterburg behorcnde.
jasnapatnam op het eyland Ceylon in Ooitindicn,
BELLE, kleine Had in Vlaanderen, anderhalf Inyl 't welk vy f kerken onder zich begrvpt.
BELLIN, FEHRBELLIN, kleine Had -'en an1t aan den
.van Iperen.
BELLE-AIGUE, abdy in neder Auvergne in Vrank- Rhyn jn Ha velland, 7 111Y len van Berlyn, den koning van Pruiiren toekOll1ende. Daar is een overryk.
vaart en pas naar de Priegnitz, en de Zweden wierBEL!. E BAILEUL, zie Bailleul.
BELIE-BRANCHE, abdy in de provintie 1vIaine, den daar r675 geflagen.
BEILING-VVOLDER SCHANS, veiling by den DoIaan den kleinen vloed Vergette in Vrankryk.
BELI.AC, BELAC, kleine fiad in 't Lionneefche
gebied in 't hertogdom la Marche in Vrankryk, aan

BELI.ENTZ,

BELLE-PERCHE,

J-

BELLE COUR T, Yennaakiyke plaats in het landfchap Lionnols in Vrankryk.
BELLE ETOILE, abdy in Nornlandyen, in het
landfchap BeHlil in Vrankl'yk.
BELLEGAt\DE, kleine Had benevens den titel van
een Barony in het bisdoIll Nilnes in nedel' Languedoc, den hertog van Uzcs toek0111Cnde. Daar zyn
noch twe plaatzen van dezen naanl in Vrankryk,
een in de provintie Foret, en de andere, 't ,velk
een kafteel is, in het graaffchap Aftarac in Gafeo-

gne.

13ELIEGARDE ~

ldeine fLtd in het landfcbap

~ouf. .

lert in de provintie GrC)inngen, aan de Ooftfriefche
grenzcn.
BELLUNESE, een zeker gebied in Marca Trevigiana in Italien den Venetian en toekomende , claar
goede yzer-lnynen zyn.
BELL UNO, kleine n1aar [chane Had in het Venetiaanfche gebied Bellunefe, aan den vloed Piave ,
benevens cen bisdolll onder den biffchop van Aquileja behorende.
BEIMER, klein uitgelualen meir in NoortholIand,
in het zo genaalnde Waterland ,niet ver van de fiad

MU.nnild\cnd-am,
.

--_

.. --

BEL'"'-

BEL. BEN,

BEN,

töf

BELMONT, een kleine ftad in Calabria Citra in 't fchool van Indien is.
-iyk van Napels, aan de Toskaanfche zee.
BENASCAIL, een zandzee in woelt Arabiem
BELS, zie Belczo^
BELSKO, zie Bslczo.

BENASQUE, zie Venafque.

BENAVAKRI, kleine itad benevens een citadel aan
BELT , de grote Belt, de beroemde zee-engte de Catalonifche grenzen in Arragon, zy is de hooftttiifchen de eylanden Zee-land en Fuhnen. De itad in het graaffchap Ribagorca.'
kleine Bek is de zee-engte tuilchen het eyland Fu*
BENAVENTE , kleine itad benevens een citadel
Ren en de Jutfche kuiten, en men komt door de aan den vloed Eila in het koningryk Leon. Zy
zelve uit de Duitfchc in de Baltifche zee.
legt in een zeer vermakelyke iandltreek, en heeft
BEL TUK BET, vlek in het lerfche graaffchap Ca* den titel van een hertogdom.
van, zitting en item in 't Parlement hebbende.
BENAVFNTH , kleine itad in het Portugeefche
BELVEDÈRE , is een Italiaanfch wcort en word Eftremadura aan den vloed Tajo.
van zulke plaatzen gebruikt, van waar men een BENAUGES, een zeker gebied inGuienne aan den
ruim uitzicht heeft en aangename landilreken ont- vloed Garonne in Vrankryk, Het vlek Cadillac is
dekt.
de voornaamfte plaats daar in.
BELVEDÈRE , hiet in Rcmen de luftplaats en
BENCH, THE KINGS BENCH, zoek Band.
het gebouw, waar op boven de Vatikaanlche boeBENCOAL, kleine plaats op de weftzyde van het
kery, en beneden het Pauslyke Tuighuis is, aan de eyland Sumatra in Azien, daar de Engelfchen een
zyde van St. Pieters kerk.
veiling hebben.
BELVEDÈRE, ftad in Sicilien, niet ver van Sy- BENCOULI, een plaats opdeweftlykekuft van het
racufa.
eyland Sumatra in Azien.
BELVEDÈRE, een van de drie citadellen te FloBENDA , Turkfche itad in Macedonien, heeft een
rence , waar in de fchat van den groot Hertog be- biifchop die onder Durazzo behoort.
waart word.
BENDER , T E K Ï N , T E G I N A , Turkfche veiting in
BELVEDÈRE, ALEA , E n s , Had in Morea aan BeiTarabien aan deNiefter,daar z:ich de koningvan
den vloed Pennea. Zy legt in het landfchap Bel- Zweden Karel x n . na den nederlaag by.Puitawa
vedère, een van de grootite en vruchtbaarfte pro- van de Moskoviten geleden in het jaar 1709. in
vintien in Morea. tegenwoordig komt zy zowel juni met het overfchot van zyn leger naar toe reals de itad den Turken toe-,
tireerde , en zich tot in 1713. ophielt, waar na hy
zich den meeften tyd te Demotica , tot dat hy
BELULGIAN , zie Jxum.
BELVOIR , flot in de provintie Lincoln in Enge- anno 1714. weer naar zyn land keerde, heeft opland , den Hertog van Rutland toekomende, die gehouden. Zie T>omoüca.
BENDERICK, is de eer!'e haven in den Perziaanm 't jaar 17 n . daar op geftorven is.
BELUTEN , een foort van rovers die in tenten fchen zee boezem, wanneer men van Balfora naar
wonen en by Candahar, op de Perziaanfchc Gren- Perzien reizen wil.
BENDIMIR , BEND-EMIR , vloed in Perzien in de
zen, en inliet ryk van den groten Mogoi te vinProvintie Pars, welke by de itad Schiras voor by
den zyn.
BELZIC, kleine ftad in het vVaywoodickip Lu- loopt, en in de golf van Bengale valt.
bün in klein Polen , 4 mylen van Lublin , teBI-NDORF, vlek benevens een heerlykheid in het
genwoordig den heer van Woronicz toekomende. Wefterwald in het graaffchap Sayn. Het hoort ten
BELZIG , itad, ilot en amt in de Saxifche keur delen tot de Sayn-Altenkirchfe lands-portie, welke
Kreit^4 mylen van Wittenberg, aan de Markie en Saxen Eifenach tegenwoordig bezit.
Anhalt-Zerbftifche grenzen.
BINESCHÏN, opper Sileiifch fteedje in 't vorltenB£LzoK,BELs,hoofdtad, meeftendeels van hout dom Jagerndorf aan de Moravifche Grenzen gelegeboud, in het Waywoodfchap van dezen naam , be- gen.
nevens een Bisdom.
BENE, zie Bena.
BENA, BECCABENA, koningryk'in Nigritien, dat
BENEDTCT-BEYEREN , ryke en prachtige benediktyzyn eigen koning heeft, en van afgodifche volke- ner abdy aan de Tyrolfche grenzen in opper Beyeren bewoont word, die men Saufen noemt
ren, wiens abt uit kracht van een bui van keyzer
BENA, BENE , kleine itad in Piemont aan de Rudolf in het jaar 1278. de qualiteit van ryks vorfc
Montferraatfche grenzen, heeft een iterk ïlot, en medegedeelt is, en te gelyk de macht gegeven om
hoorde voor heen onder den titel van een graaf- de gewoo-nlyke 4, erf-amten uit den adel te voorichap den heer de Coita, maar tegenwoordig den zien. Het bad van Heilbrun behoort hier ook onhertog van Savoyen toe.
der.
BENEDICTYNEN, zyn zekere munniken, die een
BENADKY , fchoon bergflot en fteedje in de
wyden zwarten rok met grote en wyde mouwen
Bundlauer Kreits in Bohemen.
BENAR, CAPO DI BI NAR, voorgebergte op de dragen,benevens een kap welke hun het hooft bedekt,
kuft van Provence, dat zich drie vierendeel myls maar van boven fpits toeloopt en hun op den rug
hangt. Hun ftichter is de H . Benediktus geweeit,
in de middelantfche zee uititrekt.
BENARES, ftad aan den vloed Ganges in de pro- die in de 6de eeuw leefde, en de munniken die tot
vintie Indoitan, in het ryk van den groten mogol, hier toe meelt overal veritrooit leefden, in zeker
daar de heidenfdie leeraren, Braminen genaamt, re kloolters en gezelfchappen te zamen bracht, en
hun lellen houden , zo dat het de voornaamfte hun zekere regelen voorichreef, ook omtrent het
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jaar 540. 't cerit eenldooiler inCampanien aan den
berg Caiino boude. Van de Benedi&yners zyn ^naderhand de Karthuizers, de Camaldolenzen, Cceleftinianen , Sylveitrianen, de Bursfelder Unie en andere ordens afgekomen.
BENEDIKTYNER NONNEN , gaan m 't zwart ge-

Meed, en volgen den regel van de Benediktyner
orde
f v A
BENEDIKTIE VAN DE COUDE ROOS ,geichied wan-

neer de paus op den zondag Laetare in de St.Pieters Kerk te Rome een goude voos met byzondere
plechtigheden wyd,die hy daar na gewoon is voorname voriïen en hunne gemalinnen, of ook grote
fteden en officieren te vereren. Het zelve geichied
ook op kers-nacht aan hoeden en zwaarden, die
in 's gelyks daar na weg vereert worden.
BENEDICTIE GEVEN , word gemeenlyk van den

paus gezegt (ook wel van de kardinalen, bifTchoppen en pauilyke nuntiufTen) wanneer zy het volk
of een privaat perfoon in de kerk en op de ftraat
met het teken des kruiiïes den zegen medeelen.
De paus geeft driemaal 's jaars de plechtige benedictie , naamlyk op witten donderdag, paaftchen,
en. hemelvaartsdag. Ook komt alle jaar op St.Michiel het paufelyke leger met het gefchut op de
plaats van het paleys by een, en ontfangt de opentlyke benedictie van den paus.
BENEDICTIE OF ZEGEN IN DE KERK ,

gefchied

ten delen by den Doop en het H. Nachtmaal, ten.
dden na geeindigden godsdienft, ten delen by de
ordening van jonge predikanten, zo wel door een
byzonder gebed, als door uitfpreking van den driedubbelen zegen uit het vierde boek van Mofes aan
het zefde hooftftuk.
BENEFICIE, een geeftlyk amt benevens zekere
inkomften, waar toe in de roomfche kerk die gene
gerechtigt zyn, die de kruin gefchoren is, of ire
een zekere orden zyn. Beneficia Secularia hieten zodanige amten,. die aan wereldlyke klerken, die
geen zekere orden aangenomen hebben, gegeven
worden, als proosdyen, dekenfchappen, kanunnikaten, capellen en diergelyke, Beneficia regularia
zyn, welke de reguliere of geeftlyke ordens-perfonen bedienen, als abdyen , prioorfchappen enz.
Beneficia Curata zyn ,. die in volkome parochien
gegeven worden. Beneficia Manualia zyn die gene , welke de fupeneur uit gewichtige oorzaken
weerom nemen kan. Beneficia Patrimonialia zyn,.
welke aan geen andere geeftlyken als gebore landskinderen vergeven kunnen worden. Beneficia Confiftorialia zyn, welke de paus alleen met toeftemming der kardinalen te Romen in het confïftorie
-vergeven kan. Beneficium de Menfa is, wat voer
eeuwig met de tafel des büTchops of des abts verenigt is, en alzo nooit leeg komt te ftaan. Beneficium de Pertica is wanneer een vette plaats met
een fchrale vermilt word. Beneficium Monoculum
hiet wanneer een prelaat maar een eenig amt te vergeven heeft.
BENESCHAU, BENESSOW, kleine ftad in de Caurfcimer Kreits in Bohemen, 5 m. vanTraag.
BINESCHAU, zie Betijen.
BENESSOW , fraai marktvlelun

ja Bohemen,

BENEVHNTO ,

ftad in Principato Oltra in \ ryfe

van Napels, daar zich de rivieren Sabato en CakK
re verenigen. Zy heeft een aartsbisd m , benevens
den titel van een hertogdom, en komt den Pausiyken ftoel met het omleggent gebied toe.
BENGALE, koningryk in Azien, den grotenMogol onderdanig door 't welk de Ganges vliet. Het
word in 3 delen verdeelt, namentiyk het eigentlyke Bengale, Pruror en Patan , is een der fchoonite
landen in Indien, en ryk van fpeceryen, zyde en
boomwol. De inwoners zyn Afgodendienaars, en
houden den Ganges ftroom voor heilig, daar wonen ook by de 20000 Chriltenen in, en de Engelfchen en Hollanders dry ven 'er fterken handel. De
hooftftad hiet Daca en legt aan den Gangas
ftroom.
BENGALE , GOLF VAN BENGALE , is een grote zee-

boezem van de Indiaanfche zee in Azien, die den
naam naar het koningryk Bengale voert, en tuifchen de beyde Schier-eylanden aan deeszyde en
aan geen zyde de Ganges zich uitftrekt.
BENGEBREN , zekere volkeren in Arabien, die
geen vafte woonplaats hebben, maar door het land
herom zwerven, en gemeenlyk op de Caravanen ,
die van Meccha komen loeren.
BENGUELA, koningryk in Ethiopien in Africa,
in het koningryk Angola, benevens een ftad van
den zelven naam, welke een goede haven aan de
zee van Congo heeft, en de Hollanders toekomt»BENIARAX, een ftreek lands in Africa, dat*onder Algiers hoort, benevens een ftad van den zelven naam in de provintie Teleniin.
BENIBACHUL , ftad in. 't koningryk Fez in Bar»
baryen in Africa,, in de provintie Ghaus.
BENI-BASSARA , groot landfehap in Biledulgerid
in Africa aan den berg Atlas. Het is het noordlyke deel van de provintie Segelniefie,
BENICUAZEVAL , gebergte in 't koningryk Fez in
Africa, in de provintie Erriiis, waar op de ftad
Guazeval legt , en wiens hoogfte fpits gelyk de
iEtna vuur uitwerpt,
BENI-GEBARA,BENI~GUALID , vruchtbaar gebergte in 't koningryk Fez in Africa, word van de inlandfche volkeren fterk bew7oont , die altyd hun
vryheid behouden hebben dewyl men hen m 't gebergte qualyk genaken kan. Op dat zy evenwel
op het vlakke land koopmanfehap durven dry ven,
betalen zy fchatting aan den koning van Fez."
BENIGHEIM , BINNICKEN, vruchtbare en verina--

kelyke ftad in 't Wurtenbergfche in Swaben, niet
ver van den Neckar, ineen landftreek Zabergau.
genaamt. Zy komt ten delen het vorftelyk huis
Wuitemberg, ten delen den keurvorft van Mentaals fchutsheer van de plaats, het overige aan de
adeiyke huizen vanNeuperg, Gemmingen en. Liebenltein toe.
BENIGUMI, landfehap in Biledulgerid in Afiica 0.
't welk het zuidelyke deel van de provintie Segel™
mefle is.
BENIMAGER , gebergte in 't koningryk Marocco
in Africa, in de provintie Ducala.
BENIMARAZ , gebergte in 't koningryk Fez in

de Bechiner Kreits Barbaryen in Africa, in de provintie Habata.
BENXI^

BEN» BER:
BH NIK , koningryk en de grootfte Had in Guinea, en in 't land der Negers, aan een vloed van
den zelven naam , die zich in den zee boezem van
St. Thomas ilort, welke zich van CapFormofa tot
aan de Kaap van de drie punten uititrekt.
BENISCKAU, iteedje aan den Oppa-ilroorn, in 't
Süeiiiche vorf tendom Troppau, daar een fchoon Kaiteel is.
BENI-SUAIF, ilad in Egypten aan den Nyl, daar
veel vlas en hen nip groeit,
BENI-TEUDI , itad in 't koningryk Fez, is merendeels verwoeih
BENNICKE^STEIN , vlek en amt in het graaffchap
H( henllcin in Thmïngen, ten delen den koning
van Pruiifen, ten deien den vorft van Schwarts-.
burg-Radeiiladt toekomende,
BENNUNGEN, kleine ilad in Thuringen aan den
vloed Helm, niet ver van de Mansfeldfche grenzen.
BENRATH, Keurpaltzilch luftdot in 't hertogdom
Bergen, z uren van Duileldorp.
BENSEER-G , BENSBURG , een vlek in 't hertog-

dom Bergen, daar de vorig keurvorit van de Palts
anno r y o ^ een fchoon jachtflot gebouwr heeft ,
waar op hy nu en dan zyn ver hl y f ging houden.
BENSEN, kleine Had in de Leitmerirzer Kreits in
Bohemen aan de Pulsnitz, den graaf van Thun
toekomende, 7 mylen boven Drefden.9 en 9 m- van

Praag.

BENSHAÜSEN, zie Bentzbaufen*

_ BEKSHEIM , middelmatige Had In de Bergftraat,
Keur-Mentz toekomende.
BENTHEIM, graaffchap benevens een Had en Hot
in de Weftfaallche Kreits , tufTchen het bisdom
Munfler en de provintie Overyilel, den graaf van
Jientheim toekomende. Deszelfs Hot is iterk, en
braaf met biilchoplyke Munllerfche troepen bezet
Deze graven delen zich in de Tecklenburgfche en
Bentheimfche linie, en de laatile weer in twe takken , de Bentheimfche en de Steinfortfche,
BENÏIVOGLIO, taamlyk woeite ilad in het Boulonnedche gebied in Italien, den paus toebehorende , waar naar het beroemde gedacht Bentivoglio,
dat voor henen Boulonje bezetten heeft, den naam
voert, dien. men zegt dat het daar van daan zou
bekomen hebben, dat een keyzer tot een van deszelfs voorzaten zou gezegt hebben benthvcglio9
ik wil u goed of genegen zyn.
BENTZHAUSEN , een groot vlek en amt 5 uren
van Sckleufrngen,in het vorflelyke GraaffchapHenneberg,behoorde voorheen tot deZeitzifche erf-lands
portie, en Haat tegenwoordig na 't afflerven van den
hertog van Saxen Zeitz onder Keur Saxifch gebied.
BEK AR , ken ing?:yk in't land van den groten Mogol in Azien, tullchen Bengala, GolcondaenCandis gelegen, waai van de hooftftad Shapor hiet.
BERAUN, koninglyKeitad in de r*erauner kreits in
't koningryk Buhcmei;, 3 m. van Praag. De Kreits,
welke naar deze Had de Berauner of gemeenlyk de
Podberder kreits genoemt word, legt aan den vloed
Muldau, tulTchen de Prachenfer, Slaner , Pilfner ,
Iladünitzer, en ChaurzimerKreitzen in, en heeft
goede bergwerken.
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BERBER, zie Bitter.

BERBICE, BARBICHE, Vloed in zuid America, m
de provintie Guiana , welke zich in de noort zee
Hort. Hier aan legt de kleine Hollandfche volkplanting Berbice, of Barbiche, welk e de compagnie
van Amfterdam in 't jaar 1720 kocht, en eenadie
handel van 3900000 gulden oprechtte, om langs
den groten vloed Orenoque over de 100 mylen
lantwaarts in te varen, met de inwoners te handelen , en goud en zilvermynen te ontdesken.
BERCAD , Had in klein Ruffien m Polen, m het
waywoodfehap Braclaw.
BERCASLAW, zie Braslaw.

BERCHHEIM , kleine Had aan de vloed Erpe, in
't hertogdom Gulick.
BERCHINGEN , PERCHINGEN , kleine Had en amt

aan den vloed Sultz, in 't bisdom AichHadt.
BERCHITURIA, eerHe Had in Siberien, legt aan de
RuHifche grenzen, aan den vloed van den zelven
naam.
BERCHTOLSGADEN, vorHelyke proosdy in.Beyeren, in het aartsbisdom Saltzburg gelegen, wiens
vorH een onmiddelbaare Hand van 't ryk , en tegenwoordig Julius Henricusvan Rehlingen, vryheeü
van Radaun is, die na 't affterven des vorigeri
keurvorft van Keulen anno 1724 den 9 januari
daar toe verkoren is. In geeHlyke zaken Haat hy
onmiddelyk onder den Paus, en in het kloofter aldaar zyn koor-heren van de orden van St. Auguïtyn, welke alle uyt de ridderfchap des lands zyn,
BERCKA, zie Berka.

BERCKEL, vloed, die in het bisdom van Munfter ontfpringt, en zich te Zutphen met den Yflel
verenigt.
BERCKEN, BFRCKHFIM, Had en amt in de EliasV

niet ver van Schletilad. Zy heeft het voorrecht
dat die een man tl ag begaan heeft daar hondert jaar
en een dag vry is.
BERCKLEY, 'BARCKLEY, Had inde provintieGlo-

ceiter in Engeland, aan de ooilzyde van den vloed
Saverne , waar van de omleggende landftreek
Berckley-Hundred genaamt word.
BERCRSHIRE , zie Barcksbire.
BERDISCH, is een foort van een byl, die de Mos-

koviters als een geweer by zich voeren,
BFRDOA, groot en woeft land in Africa, in de
W'ildernis Saara , 't welk vol zand en wild gedierte is.
BERECZ, Had in Zevenbergen, 8 mylen ten00*
Hen van Croonfladt.
BEREND, kleine Had in Zevenbergen , z m . vam
Zombor.
BERENFELS, een keur Saxifch Jacht-flot, tuiTchen
Dippodiswolda en Altenberg, 't welk anders door
de bank van den Opper-foreeHmeeHer van de
Aartsbergfcke Kreits bewoont word, maar nu een
eigen üpperjagermeefler heeft.
BERENGRIES of BETREN, Had en amt in 't op*-1

perHift AichHadt, aan den vloed Altmul in Frankenland, waar over daar ter plaats een brug legt.
BERENNEN , zie Blcqueren.

BERJRNSTEIN , kleine bergplaats in Bohemen»
dicht aan Joachims dal,
O a
Bftï
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BERENZNOS , ftad in Volhynïcn aan den vloed
Sel 21 mylen van Luczko ten ooften gelegen. .

B'Eft.
BERGEN, zie Mons.

BERGEN , kleine ftad in Neder Saxen , in hef

BERESINA, BEREZYNA, vloed welke in het Lit- graaffchap Danneberg.

BERGEN, vafte plaats in 't vorftendom Minden»
touwfche Waywoodfchap Minski ontfpnngt , en
ïich-tuffchen de fteedjes Rohaczow en Rzetrzca aan de Wezer.
BERGEN, benediktyner Nonnenkloofter aan de
met den Nieper verenigt.
BERESOWA, ftad in Samojeden m Muskovien , Donau niet ver van Neuburg.
BERGEN, hoofdftad van hetKoningryk Noorweaan den linken oever van den vloed Oby, daar de
gen, in de provintie Bergenhus, aan een zeeboevloed Zornaja daar in valt, komt denCzaartoe.
zem, de Carnerfund genaamt, gelegen. Zy is ruim
BERETHALOM, zie Birthalmen.
BERFELD, kleine fterke ftad aan den vloed 111 in van omtrek , heeft een goede haven , welke aan
de Elzas, drie mylen van Straatsburg, onder des- den zeekant door het ilot Frederiksbuig van de
landzyde door de ongebaande hoge bergen befcelfs bisdom behorende.
BERG, hertogdom' m de Weftfaalfche kreits,'t welk fchermt word. Voor 't overige is het de Refidenten noorden aan het hertogdom Kleef, ten ooften tie plaats des koninglyken lladhouders , behoort
aan het graaffchap Marck en het hertogdom Weft- als een beroemde koopftad onder de Hanzee-iteialen, ten zuiden aan Wefterwald; en ten Wellen den, en heeft een biiïchop, onder den aarts-biiTchop
aan 't Aarts ftift Keulen grenft. 't Hoort den Keur- van Dronthem- ilaande.
vorft van de Palts t o e , de inwoners zyn ten delen
BERGEN, amt en klein burggraaffchap in het
Proteftants, ten delen Katholyk.
Waiich Vlaanderen, tu (Tenen Duinkerken en CafBERG, vry ryksgraaffchap in Zutfen, 't welk zyn lel. De voornaamfte ftad daar in is Wynoxbergen.
eige graven heeft, die uyt het geflacht der WaffeBERGEN , Lutherfch kloofter even buiten de ftad
naars herftammen , tot de Wetteraufche bank be- Maagdeburg , heeft een abt, die. een landftand van
horen, daar by den titel van Erf-vaandrigs van het Hertogdom Maagdenburg is, en worden hier in
Gelderland en Zutfen voeren,en in de ftad 's He- 6 Conventualen of munniken onderhouden. Anno
renberg niet ver van Deutekom hun verblyf houden. 157Ó w?ierd hier de zogenaamde Vorrrmla ConcordU
BBRG ,vlek in de provintie Jempterlandin'Zweden. van de Lutherfche Godgeleerden nagezien.
BERG ST. VIN.OX, zie Wynoxbergen.
BERGEN, Graaflyk Hanaus ampt fteedje, anderB E R G , B E R G E N , een landvorftelyk Marktvlek half uur van Frankfort. Het legt op een heuvel 0,
in opper Ooitemyk ^ vier mylen beneden Lintz by en is wegen zyn goeden wyn beroemt.
de Donau. Daar is ook een ilot en heerlykheid
BER GE ND OR F , zie Bargedorf.
van dezen naam naar den kant van Ehingen , dat
BERGENHUS, Noorweegfche provintie aan de
onder de Neder Ooftenrykfe regering behoort
Noortzee, welke ten weiten aan de provintie Ag~
BERGA, kleine ftad in Voigtiand, aan de Elfier, geihus, ten noorden aan Drontheim , en ten zuidrie mylen ten weften van Zwickau. gelegen. hoort den en ooften aan de Noordzee grenft.
die van Watsdorf en die van Zehmen toe.
BERGEN OP ZOOM , ftad en reguliere veiling in
BERGA, kleine ftad aan den vloed Lobregat in Hollants Brabant, legt aan een heuvel, en ftrekt
Catalonien, in de Viguerie van Maureiia in Span- zich tot aan den vloed de Zoom uit , daar de Holj e , 5 mylen van Puicerda..
landers een vaart tot in de zee, by den mond van
BERGAMASCO, landfehap in Italien, denVenetia- de Schelde,gegraven, en met veel fchanfïen be^et
nen toebehorende , 't welk ten ooften aan het Bre- hebben. Zy voert den titel van een marquifaat
fciaanfclie gebied, ten noorden aan Valtelino, ten of Markgraaffchap, hoorde Franciscus Ego, graaf
weften, en ten zuiden aan het Milaneefche grenft. van la Tour en prins van Auvergne toe, die 1710 geHet heeft yzermynen, en goede Marmerfteen.
ftorven is3 en een eenige dochter Maria Anna geBBRGAMO , hoofdftad van 't landfehap Bergama- naamt heeft nagelaten , welke erfgenaam van dit
fco: zy is enigiins gefortificeert, legt a m een heu- markgraaffchap m 't jaar 1708 geboren, en den 14
gel tuflehen de beyde vloeden Brembo en Serio , februari 1722 met den prins joh, Chriitiaan van
en heeft een citadel benevens een bisdom , dat Suitsbach getroud is.
en der den aartsbiflehop van Milaan ftaat.
BERGENTHAI. , fchoon luftilot dicht by Kleef , 't
BERG-EITTENHEIM , BERGEIETEN , open fteedje in welk prins Maurits -van Oranje op een by zondere
de Neder Elzas > in 't amt Dachftein , en onder aartige wyze heeft laten bouwen.
het bisdom van Straatsburg behorende.
BERGERAC, ftad aan den vloed.Dordogne in de
BERGDORP, zie Bargedorf.
provintie Perigord in Vrankryk, daar een brug en
BERGEE, MARCK-BERGEL , groot marktvlek in pas te vinden is. Daar woond ook een koninglyke
Franckenland , een myl van Windsheim , in het Seneichal of Landvoogt.
Brandenburgs-Baretitfche opper-anit Hoheneck.
BERGETHAL, Dal in Graubunterland , in het zoBERG-GELD , is het geen de fchippers die fchip- genaamde Godshuis Bundt , 't welk zich tot aan
„fereuk geleden hebben voor hun geborge goederen het graaffchap Clavenna uitftrekt, en waar door de
.aan de Strandmeefters betalen moeten,
Maira vliet.
BERG-GIESSKUBFL , zie Gieshubel.
BFRGEN,, kleine ftad, ilot, en Luthers Juffren
BiKG G R I E S S , zie Behren-grïefs.
Moofter in Voor-Pommeren op het Eyland Rugen,
,>an een klein Meir, tegen over de ftad Straalzond.
BERGHAUSEN, ilot in 't Aarts ftift Keulen, dicht
"De landftreek hieromtrent word het land van Ber-. by Le^hening.
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Straniïruht'.
van markgraaf Albert in 't jaar 1163 geboud i*;
BERGREICHENSTEIN , itad in de Prachenier Creits (2,) Over de Spree ten weiten legt Cöln of Keulen
in Bohemen.
aan de Spree , daar het koninglyke ilot ftaat, en
BERGSTEDEN in Opper-Ongaryen , leggen aan deze is ook reeds in de twaalfde Eeuw geboud,
beyde zyden van den vloed Gran, en zyn zeven Keurvorft Frederik Wilhelm heeft over een arm van
in getal, welke aldus gehoemt worden , Schem- de Spree ( 3 ) Trederiks Werder door den beroemnitz, Chremnitz, Neufoll, Tyller, Puggang, Kö- den bouwmeefter Memmert anno 1657 aangeiegt.
nigsberg en Altibl. Zy hebben zeer ryke goud-zil- In 's gelyk heeft gemelde keurvorft zyn twede gever-en koper berg werken.
malin te gevallen ( 4 ) de Vorotkee-Stad of de zoBERGSTEE, amt en vlek in't hertogdom Bremen. genaamde Nieuwftad laten bouwen, in dewelke van
BERGSTRAAT, kleine Ianditreek , en een weg, 't eene end tot het andere van de Nieuwftads poort
aan beyde kanten met neutebomen beplant, aan af by het tuighuis, tot aan de poort aan den dierdcQS zyde van den Rhyn. welke zich vanDarmftact gaarden een wandellaan is, met zeven reyen linden
tot aan Heydelberg 6 mylen ver uitftrekt, een deel bezet. De laatft geftorve koning van Pruiffen Fredaar van komt Hellen Darmitad, iets den graaf van derik I. heeft beneven dezelve anno 1688 (5) de
Erpach, maar het meelt e de keurvorften vanMentz Frederiks stad aangeiegt, v/elke aanmerkens waaren de Palts toe.
dig is wegens een lange ftraat, die by na door deBERGZABEKN , kleine amt-ftad aan den kleinen ze gantfche ftad, gelyk ook door de Dorothee- en.
vloed Erlebaeh in de neder Elzas, een myl van Sofye-ftad loopt,, en een Italiaanfche myl regulier
Kroonweiffenburg, Zy behoort tot het hertogdom- lang is (daar miffchien weinig fteden op mogen
roemen) als ook om haar andere lange en reguliere
Twee bruggen.
BERINGEN , kleine Had in 't bisdom Luik, aan ftraten. Zo heeft ook de even-gemelde koning de
voorftad voor de zogenaamde St. Joris poort, nade Brabantfche grenzen.
BERINGEN, een vlek of klein amt in 't Henne- demaal zy in gebouwen fterk is aangegroeit, (o) den
bergfche, aan de Wurtzburglche grenzen , een myl naam van Komngs-ftad in 't jaar 1701 gegeven, gelyk ook de poort uit de ftad tegenwoordig de kovan Romhild.
BÏRISLO, kleine itad in Croatien, in Ongaryen. ningspoort hiet , die gants nieuw en prachtig zal
BERKA , fteedje en amt in Thuringen aan de herbouwt worden, waar toe reeds veel toeftel geïlm_, tulTchen Weimar en Cranichfeld , Saxen maakt is. Wyl ook de Spandaufche voorftad te
Weimar toebehorende, is in 't jaar 1712. byna te groot is geworden, heeft men ze anno 1712 ter
eren en gedachtenis van de laatfte gemalin van koenemaal afgebrand.
BEHKA, kleine ftad aan de Werra in Thuringen, ning Frederik ( 7 ) de Sofye-Jtad genoemt, en in
ten delen Saxen-Eifenach, ten delen Heffen- CaïFel dit zelve jaar een kerk , die dezen naam voert,
daar in geboud. Deze zeven fteden hebben zedert
toebehorende.
1709. maar een Raad die half uit Gereformeerde,
BERKHAMSTED , ftadinHerfortshire in Engeland.
half uit Luiterfche leden beftaat, maar voor dezen
BERKISS&NINA, valt kailcel in Ongaryen.
in vieren gefplift was. Zo zyn ook de verfcheyde
BERLAMONT, zoek Barlamoni.
BERLANGA, VERLANGA, kleine ftad in Oud Ca* ftads-geiïchten in een getrokken, dat nu het Juftiftilien, in het gebergte/.? Sierra d'Urbïon in Spanjen. tie Collegie hiet. Het koninglyke ilot is een van
BERLEBURG , groot vlek aan den vloed E der in de de prachrigfte gebouwen , waarvan de noord, weit,,
Wetterau, in het graaffchap Witgenitein , bene- en zuid zyde gants vaardig is, maar de ooftzyde
vens een fchoon fiot, 't welk de reiidentie plaats noch van het oude gebouw is blyven ftaan. Men
van de graven van Witgenitein Berleburg is. Het vind daar de koninglyke bibliotheek, waar in de
legt twe mylen. van Witgenitein en 4 van Mar- boeken alle in rood leer gebonden en op den rug
verguit zyn. Daar nevens aan een kamer vol handpurg.
BERLENGA, eyland in de Atlantifche zee, niet fchriften en andere rariteiten van boeken, inzonver van het Portugeefche Eftremadura. Ten noor- derheid veel Chïneefche. Deze bibliotheek is door.
den leggen noch veel andere kleine eylanden, wel- die van den baron van Spanheim zo ver vermeerdert, dat deSpanheimfche niet alleen tegenwoordig
ke Berïenge of Berlings genaamt worden.
BERLEPS , of Berlïps, een adelyke graaflyke fa- boven op het koninglyke collegie huis in de broermilie , die uit Mo ravien naar Heffen getrokken is, ftraat haar eigen plaats heeft; maar ook dezelve by
en waar uit de gravinne weduwe Maria Gertrudis de aanftaande verening onder de koninglyke capel
van Berleps 1706. tot den voriten ftaat verheven in 't nieuwe flot benevens dm naam en haar eigen
is, en tot de eerfte voritelyke abdis van het vrye boekbewaarder behouden zal. Men vind ook op
wereldlyke itiftin de nieuwitad van Praag gemaakt is. het flot de antiquiteit kunit en medailjekamer: achBERLIN, grote en volkryke ftad in de Middel- ter het ilot heeft de tegenwoordige koning Fredemark Brandenburg, aan de Spree, in een zandigen rik Wilhelm den lufthof tot een wapen-oeffen-plaats
grond. Zy is ie leiidentie plaats van den koning laten vervaardigen,. maar het grot-werk ftaat noch,
Tan Pruiffen en keurvorft van Brandenburg, waar in en de oranjery is tegenwoordig een fabrykhuis.
alle hogeRaadscollegien teSvinden zyn, en is de zel- Beneven het zelve ftaat het giethuis. Tegen over
ve allengsjesdoorde daarby geboude grote plaatzen het treflyke arfenaal is het heerlyke tuighuis, en.
en voorlieden zodanig vergroot, dat zy nu uit ze- achter dit het gouverneurs huis. Niet ver daar van
ven fteden beftaat; naamlyk ( 1 ) Btrlw zelfe, dat daaa aan de Spree op de fmis die 'er over legt is het
O.3
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tolhuis, daar alle koopwaren uitgeladen en verao
cynft v/orden. Verder heen in een baftioen legt
de jagerhof. Tegen over dezelve buiten de contrefcarp markgraaf Filips huis, en tegen over dit
de koninglyke Hal, die uit twegrote gebouwen beftaat, in het voorfte deel van 't zelve is de academie der fchilder- bouw- en heeldhouwerkunft. In
het achter gebouw is de focieteit der wetenfehappen een Toorn van een taarnlyke hoogte ingeruimt,
waar op zy haar obfervatorium hebben, en in 't eene
hoekgebouw heeft de koning die tegenwoordig regeert ook een fnykamer laten oprechten. Behalven
dat is onder de opentlyke gebouwen beroemt de
lange brug, by het koninglyke Hot over de Spree,
welke onder aan de Pylaren met ftene beelden vereiert is; maar van boven met het grote ftandbeeld
van keurvorft Frederik Wilhelm te paarde pronkt. In
een baftioen by het arfenaal is het werkhuis voor
de vuurwerkers, en grote ftapels van bomben en
granaten. In een baftioen by de konings poort des
kommandants huis. In een ander verderop achter
de kloofterkerk was voor dezen het vechtperk en
de bewaarplaats van vremde wilde dieren,als leeuwen , tygers, oeroxen, maar tegenwoordig is dit
gebouw ook tot andere zaken geknikt. In het baftioen tegen deSpandaufche poort heeft koning Frederik Wilhelm een fterk kruid magazyn laten bouwen,
ïn het baftion aan de Stralaufche poort is het nieuwe
koorn magazyn; binnen deze poort het Fredériks
gafthuis. In de kloofter itraat plagt de vorftelyke
en ridderlyke academie te zyn, die nu gants afgefchaft is, en het gebouw is een fabrykhuis, of tegenwoordig zo genaamt legerhuis. Ieder ftad heeft
haar dge kerken. Berlin ,twe Luiterfche hoogkerken , St. Niklaas en St. Marye. de andere zyn de
kloofterkerk, de H. Geeft de gafthuis-en de garnizoenkerk , en de Gereformeerde parochie kerk,
waar aan de tegenwoordige koning Frederik Wilhelm een fchoon klokken fpel vereert heeft , dat
nacht en dag alle quartier, half, en heel uur fpeelt.
T e Colln of Keulen hebben de Gereformeerde den
D o m , en de Luiterfchen de St. Pieterskerk, benevens de kleine Geertruiskerk. In de Fredériks Werder is de Duitfche voor beyde gezintheden, en de
Franfche dicht aan den ander, maar in Fredériks
Stad die van de Duitfche en die van de Franfche
gemeente ieder alleen, de overige fteden hebben
elk maar een kerk. De voorfteden, welke drie in
getal zyn, naamlyk de Stralaufche, Köpenikfe, en
Cöllnfche, hebben behalven de Stralaufche haar eige kerken. De opentlyke groote fcholen zyn
deze.
r. Het koninglyke Gymnafium, van den hervormden Godsdknft, waar in een grote menigte
fcholieren vrye tafel hebben, en de opperleeraars
profeHoren genaamt worden.
i. Het Berlynfche of kloofter gymnaluim, van
de Lutherfche gezintheid, 't welk den 8 feptember
ï/i2. in brand geraakte, doch zo dat de verwulfde collegïe-kamers onhefchadigt zyn gebleven.
3. Het Cöllnfche Luiterfdie gymnaiium.
4. Het Frederik-werderfche, van beyde de gezintheden.
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5'. Het Franfche.
Voor de Frankfortfche poort had den heel'Brand
voor enige jaren een kleine ridder-academie opgerecht, die ook van koning Frederik I. met enige
voorrechten begunftigt wierd, maar dezelve is gants
weer te niet gelopen.
Eindelyk ftaan'er buyten de Stralaufche poort twe
kunftige grote windmolens , door een Hollander
opgerecht, waar van de eene 60 planken te geiyk
zagen kan, de andere een grutmolen, en by Uil
weer een rosmolen is. Even buiten de ;diergaardepoort is die fchone wildbaan, die een'gantfe myl
lang een regulieren weg tot Charlottenburg heeft,
Aan de overzyde van de Spree is het nieuw geboude pefthuis, dat ondertuflehen tot een fpinhuis
gebruikt word. Zo een grote ftad, als nu Berlin
met alle de daar aanleggende fteden waarlyk is, zo
is doch de grootheid niet zo zeer van de menigvuldige huizen ? wier getal ïich evenwel tot 6000 uitftrekt, als van de fchone brede reguliere ftraten te
verftaam Zedert 1685 hebben zich de Gereformeerde , die om hun Godsdknft uit Vrankryk
moeften vluchten, met hopen zo wel in deze ais
in andere fteden ter neergeüagen, en zyn van den
landvorft met veel heerlyke voorrechten begunftigt*
het getal der inwoners daar door merkiyk aangegroeit , en de koophandel en manufacturen daar
door wonderlyk toegenomen. In 't jaar 1709. is
hier over Orange , Neufchatel , en Tekelenbrrg
een byzondere vierfchaar opgerecht, en den 12 augultus 1720. vloog de kruid toorn door eenonvoor*
zien toeval in de lucht, waar door aan 't ilot, Arfenaal, garnizoenkerk en vele andere huizen een
gruwzame fchade gefchkdde.
BERUNICKEN , kleine ftad in de nieuwe mark
Brandenburg, aan de Pommerfche grenzen.
BERLO, graaffchap in 't Stift van Luik, den gra*
ven van Berlo toekomende.
BERME, L I S I E R S , RELATS, PAS ÜE SOURÏS, of

Retraite is een gang of om beter te fpreken maar
een rand aan de gracht onder aan den wal herom,
omtrent 4 tot zes voeten breed, op dat, wanneer
iets van de aarde des wals heronder valk, zulks op
de Berme blyve leggen, en niet in de gracht rolIe.
BERMUDES, vele kleine eylanden in noord America in de Noordzee welke alle te zamen de Engel»
fchen toekomen, en zouden zy zo men zegt by de
vier hondert zyn. Zy zyn vol klippen, leggen in
de gedaante van een halve maan, hebben gezonde
lucht, en brengen cederbomen, palmbomen , citroenen , oranje appels en meloenen voort. De
haven Sbutharripton, de zeeboezem Herington, en
de grote Sund zyn daar op beroemt.
BfcRN, het grootfte onder de Zwitferfche cantons, ais 't welk zich van het Geneeffche Meir af,
aan den vloed Aar tot aan den Rhyn uitftrekt, en
zeer vruchtbaar aan wyn is. Deszelfs grenzen zyn
ten wellen de cantons Bazel en Solothurn , het
graaffchap Neufchatel en Franche Comté, ten noorden de Wouditeden, de Rhyn, en 't canton Zitrich, ten ooften Lucern, Unterwalden, en U i y ,
ten zuiden het landfchapjeGex, de Geneeffche zee
€11
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fel het Wallifer'land. Het word in het Duitfche begeven \ welke anno 1720 van den keyzer tot
en het Franfche of Wallche verdeelt , waar van Ryksgravin van Ballenftedt verheven wierd. Hy
het eeritgenoemde ter rechten om den vloed Aar ftierf den 21 april 1711. en zyn erfprins ViciorFrilegt, het laatfte ter linker om het Geneeffehe en dericus, die den 20 feptember 1700. geboren i s ,
Neuburgfche Meir legt ; en in 'i gemeen ie pais de aanvaarde hier op het regerings roer, en trad den
<vaurt genoemt word. Het ganriche canton beltaat 24 november 1724. met Louile, dochter van prins
uit 39 voogdyen, ook uit vele fieden en Ambach- Leopold van Anhalt Deflau, in den echt.
ten , welke door de baanderhere.a, landvoogden en
BERNCASTEE , ftad, amt en flot aan den Moezel
hooftfehouten, die 'er door 't canton Bern naartoe in het aartsbisdom Tner.
gezonden worden, geregeert worden. Nademaal
BERNEK, fteedje en flot in't Zwarte Woud, het
in dit canton grote onenigheid wegens het verge- adelyke geflacht van Gultlingen toekomende.
ven van deze amten ontitond, zo is eindelyk in 't
BERNECK , kleine ftad in Frankenland , onder
jaar 1711. een befluit genomen,dat zulks voortaan Bayreuth behorende, tuflehen Bayreuth en Hof aan
aan 't lot zou over gelaten worden, waar van met den "Witten Main gelegen.
het volgende jaar ook een begin gemaakt is, en is BER NECK, kleine ftad in Stiermarken, 5 mylen
bef temt dat ieder landvoogt 6 jaar zal regeren. Dit van Gratz, den heer van Rackenitz toebehorende.
canton is het vruchtbaarfte van allen, en belyd den
BERNECK., Premonitratenfer kloofeer in neder
hervormden Godsdienfl. De grote raad van dit can- Ooftenryk in 't quaifier Ob-Mainhardtsberg , tufton beltaat uit 299 perfonen, maar is zelden vol- fchen Drofendorf en Horn. Heelt een prooft ÓIQ
een Ooftenrykfche landftand is.
tallig.
BERNET , flad in Herfordshire in Engeland.
BERN , hooftflad van 't canton van dezen naam
BERNEUCKEN, zie Btmaimhen.
op een kleine heuvel, de Aar ftroomt 'er aan drie
BERNEZZO, BERNESSO, kleine iiad in Piemont in
kanten herom, aan den vierden is zy met bolwerken , een diepe gracht , enige buitenwerken, en de Provintie Coni.
BERNGAU, zie Beman,
een fchans op een nabygelegen berg voorzien. Zy
BERNGRIESS, zie Behrengnes.
is taamlyk groot, volkryk, en bloeient, en heeft
een goed tuighuis.
BERNKAUSEN , groot amt in Frankenland, den
BERNARDYNER MUNNIKEN , die van Robertns, biflehop van Wurtsburg toebehorende.
BERNHEIMER-WALD, zie Burck-Bernheirn,
abt van Molerne en naderhand van Citeaux hun
BERNRIED , Beyerfche proosdy en klooftef der
oorfprong hebben , den regel van St. Benedi&us
volgen, en dezen naam gekregen hebben , wyl de reguliere koorheren van de Auguftyner orden in X
H. Bernard deze orden in zonderling aanzien ge- ltift Augsburg , en in het Munchifche landgericht
bracht heeft. Zy dragen een witten rok, en een Welftein, aan de Wurmfee gelegen.
BERNSBURG, zie Bïorneburg.
zwarten overrok, en even alzo zyn ook de BernarBERNSDORF , flot in het graaffchap Diepholt in
dyner nonnen gekleed. In Polen worden deFranciskaner munniken van de ftrengfte orden Bernar- Weirfalen, aan den vloed Hunte , is het Hamhuis
der beroemde adelyke familie van Bernsdorf.
dyners genaam t.
BERNSTAD, fraaie ftad aan den vloed Weida,in
BERNAU , PERKAU, BERNGAU, keine Beyerfche
ftad in 't bil'dom Regensburg in Sultzgau, aan de 't vorllendom O els in Silefien , benevens een oud
flot, waar op tegenwoordig hertog Karelvan WurFrankische grenzen, niet ver van Neumark.
BERNAU, (leedje aan de Nabe in de opper Palts, temberg reiideert , welke den 1 maart 1682 gebooren, en zich den 20 September 1703 metWiltuflehen Leuclitenberg en Tachau.
BERK AU, kleine ftad aan den vloed Pancke in de helmina Louife , dochter van hertog Bernard van
Middelmark Brandenburg, 3 mylen van Berlin, is Saxen-Meinungen in den echt begeven heeft, welwegens haar goed bier beroemt, ook heeft zich hier ke zich evenwel weer naar Meinungen geretireert
heeft.
een Franfche volk-planting ter nedergezet.
BERNAUICKEN, BERNAUCKEN, fteedje in de nieu-

we mark Brandenburg, 2 mylen van Cuitrin.
BEUNAY, kleine ftad benevens den titel van een
graalTchap in opper Normandyen.
BüHNr-ERC, een Cailen amt van den markgraaf
van Ampach m Frankenland.
BERNBURG , ftad en fiot op een berg aan de Saaie, daar de Wipper zich met de zelve verenigt, in
't vorftendom Anhalt. Het heeft een ft en e brug,
en is de refidenticplaats van de pnnlT'en van Anhalt
Bernburg. De laatftgeftorve vorit Carolus Ffedericus, geboren den 13 july 1668, heeft na zyn heer
vaders dood (dkV/cJor sïwadeus genaamt, de oudfte vorit in Duitiland en van het vorflelyk Anhalts
huis was) den 11 februari 1715 de regering aanvaart:
hy had zich ten tweden maal met des cancely-

BERNSTAD, of BERNSTEDTLEIN, vlek in de Op-

per Laufnitz, 1 mylen van Gorlitz, tot het ftift
Marienitern behorende.
BERNSÏEIN, klein berg vlek benevens een flot in
de Aartsbergfche kreits in Meiflen, mflehen Altenburg en Glashutte , het adelyk geflacht van Bernftein toekomende.
BERNSTEIN , flad, flot en heerlykheid in de nieuwe mark Brandenburg, dicht aan de Pommerfche
grenzen, waar onder het ook voorheen behoorde.
B£RNsTEiN,flot in 't bifichoplykgebied van Straatsburg, in de Elzas.
BERNSTEIN , hecht flot in opper Ooftenryk 't
welk het ryke kloofter Crems-Munfter ingelyft is.
BERNTHALER, die in het canton Bern geflagen
is, is 90 groten na de Brerner munt , 3 groten

raads Nuflers dochter van Hartsgerode in den Echt maken een grofchen, Hy geit anders gelyk alle
Zwit-

ÏX4

BER-

BER. BES.

BERTKTCK, kleine ftad in 't aardsbisdom Trid-,
Zwitterfchc daalders in't gemeen t groflchen minder als een fpecie ryksdaalder, en alfo 30 grofchen. daar een warm bad te vinden is.
BBRVAN, ftad in 't koningryk Thibet, in groot
BERN WALDE , kleine ftad in de nieuwe mark aan
een klein meir gelegen, tuffchen Cuftrin en Stet- Tartaryen in Azien , niet ver van het meir van
Bervan.
tin.
BERVI, een ftreek lands in Sardinien.
BEROLDSHEIM, marktviek en voogdy aan ae Altmuhl in Frankenland, i> mylen van Gunticnnaufen, BERVY, vlek in noord Schotland in het graaffchap Mernis, zitting en ftem in 't Parlement hebden markgraaf van Anfpach toekomende.
BERRE , kleine vloed in Dauflné in Vrankryk , bende.
BERUZABAB, kleine ftad in 't gebied des groten
welke zich in de Rhone ftort.
'
BERRE, kleine ftad aan den vloed AreinProven- Mogols 11 mylen van Agra.
BERWALD, zie Bemwalde.
ce, in Vrankryk, heeft goede zoutputten.
BERRY , provintie in Vrankryk benevens den ti- BtRWAiDE , BEERWOLDE , kleine ftad in achter
tel van een hertogdom, welke ten wetten la Tou- Pommeren, niet ver van nieuw Stettin , met deraine, ten zuiden la Marcbe, ten ooiten Ie Bour- welke de Heren van Zaftrau, Munchau, Glasnapbonm'u Ie Niuernois en Ie Gaünois , en ten noorden pen , en van Wolden beleent zym
het eigentlyk zo genoemde örleanois en Ie Blaïfoïs BERWICE, zie Berbice.
tot grenzen heeft. Zy word in opper en neder ^BERWICK, zie Barv/ick
BERY-POINÏ, voorgebergte in Engeland , in de
Berry verdeelt , en is wegen haar ichone wrol en
de lakens die daar van gemaakt worden zeer be- provintie Devonshire, ten ooften.
BERYTUS, ftad in Azien, in het landfehap Soria
roemt. Karel, de kleinzoon van den laatften Koning van Vrankryk , voerde den titel van hertog aan de zeekuft , tuffchen Tripoliën Sidon, welke
van Berry was den 13 auguitus 1686 geboren, en voor dezen een aartsbiffchop had, en in beteren
frierf den 4 Mey 1714. Zyn nagelate weduwe, een ftaat was als hedendaags,
dochter van den gewezen Regent van Vrankryk, is
BERZECHE, kleine ftad in neder Ongaryen , in
ook den 24 juni 1719 geflorven.
het graaffchap Sigeth, aan den vloed Draw.
BERSCH, kleine ftad inde neder Elzas, in het BERSKOWITZ, fchoon flot in een vermaaklyke
landftreek aan de Elf, in de Slaverkreits in Bohemen.
Straatburgfche gebied..
BERSCHETZH, fraaie ftad in Hifterryk , aan de BESAANS MAST, zie Maft,
BESAANS ZEIL, is dat 't welk aan de BefaansAdriatifche zee, tot het graaffchap Mitterburg bemaft vaft is.
horende
BESAANS SCHOOT, hiet dat touw, waar door het
BERSEBE, haven in de Zweedfche provintie SchoBefaans zeil met behulp van den wind het fchip
nen.
BERSELLO, BRESCEIXO, BRISSXLLO, kleine ge- blyft voortzetten.
BESAGNO , BISA<*NO, vloed in't Genueefche gefortificeerde ftad benevens een citadel aan de Po in
't hertogdom Modena , aan de Mantuaanfche en biedt,welke in 't Apennynfche gebergte ontfpringt,'"en
Parmefaanfche grenzen. In 't jaar 1702, wierd zy zich by de ftad Genua in de Middelantfche zee ftort,
van de keyzerlyken ingenomen , en 1703 van de BESALU , kleine ftad aan den vloed Fulvia in CaFranfchen en de Spanjaarden weer herwonnen , talonien, behorende onder het graaffchap Barcelomaar 1707 by den gantfchen afftand van Lombar- na, 5111. van Girona.
dyen weer ingeruimt. Zy hoort den hertog van
BESANCON , Hooftftad van Branche Comté 'm
Modena toe , welke defelve van den hertog van Vrankryk , die van den vloed Doux doorfneden
Mantua onder erkentenis van een paar fporen te word, en anno 1652 noch een vrye ryksitad was.
leen houd.
Zy is groot en gefortificeert , heeft een citadel op
BEKSIAMITEN, volkeren in noord America in Ca- een heuvel , welke het overige deel van de ftad
nada , aan den noordelyken oever van den vloed dwingt , en hoort benevens gants Branche Comté
zedeit den Nimweegfdien vrede de kroon VrankSt. Laurens.
BERSON, kleine ftad in Lyfland? in deLettifche ryk toe. Boven dit heeft fy een Univerftteit, parlement over Branche Comté en een aartsbiffchop, die
provintie, 15 m. ten ooiten van Riga.
BERSTAD, een vlek in Heffen niet ver vanSwal- voor dezen een ftand des Roomfohen ryks was, tot
bach, aan de grenzen van Ments en Naffau, 't dat hy in den voorgenoemden vrede ten enemaal
welk wegen een warme bron , die een halve myl de kroon Vrankryk onderworpen wierd. De tegendaar van daan in het woud ontfpringt, beroemt is. woordige aartsbiffchop van die plaats is sedert 1723
BERTENSTEIN, fchoonluftflot van den biiïchop van Honoratus , uit het Italiaanfche huis Grïmaldi welRegensburg in 't boich, een half uur van Regens- ke voorheen abt van Monaco genoemt wierd.
BESBRE, zie Bebre. _
burg.
BESCHEIRA, Venetiaanfche veiling in Friaul.
BERTHALM , zie B'irthalmcn*
BESECATH ,. zo word Africa van de Indianen
BERTHOLSGADIN, zie Bercbtoltgaden.
BERTINORO , ftad benevens een goede citadel in genaamt.
BESECAU , zie Befskau.
het kmdfchap Romagna-in den kerkelyken ftaat ,
niet ver van den vloed Ronco, op een heuvel die
BESELICH, voorheen een Premonftratenfer nonvol wynbergen geplant is. Zy heeft een bisdom nen abdy, in 't vorftendom Naffau, tegenwoordig
jnder den aartsbiffchop van Ravenna, behorende.
de Jezuiten te Hadamar toekomende,
°

BES. BET.
BETHEL , klein cyland m Ooftindien in de golf
van Cambaye, heeft een myl in den omtrek , is
welke zich niet vervanBarcelona in de Middelant- door een zeer naauwe ftraat van 't vafle land a£fche zee ftort.
gefcheyden, en over al van rotzen en klippen omringt.
BESIERS, zie Betiers.
BESIGHEIM, kleine ftad benevens twe oude kaBETHLEHEM, voorheen een ftad, nu een dorp ia
flelen aan den vloed En-s of Entz , daar dezelve in 't beloofde land, beroemt wegens de geboorte van
de Nekker valt, in 't hertogdom Wurtemberg.
Chriftus, legt omtrent een myl van Jemfalcm.
BESEN, Zie Besdecz.
BESES, BESOS , vloed in Catalonien in Spanie ,

BESIGNANO, zie Bijignano.
BESLAG , fchepen in bcjlag nemen , is wanneer de

overheid van een land alle fchepen in de havens ophouden laat, op dat zy zich zelven in tyd van nood
daar van bedienen kan. Ook wanneer zy ze laat
over een zaak vaft houden , tot dat zy voldoening
gekregen heeft.
BESLIS, zyn in Turkeyen de laqueien der Beg-

lcrbegs en Bartas, welke wyl zy vlug ter heen zyn,
dikwils tot Janitzaren gemaakt worden.
BESMELIAN, vlek in 't Spaanfche koningryk Grenade aan de zeekuft.
BESOR , vloed in Turkyen in Paleftina , welke
een myl van Gaza in de Middelanti che zee vak.
BESOS , zie $efes.

BESOZZO, vlek in het Milaneefche , aan lago
Maggïore.

BESSAN, vlek in de Franfche provintk Guienne,
omtrent 2 myl en van Bourdeaux.
BESSAKABIEN , Turkfche provintie in Europa ,
welke ten noorden aan Podolien , ten wellen aan
denDcnau, ten ooften aan de zwarte zee grenil.
Zy word in drie Sangiacaten verdeelt.
BESSIN, een zeker gebied in Vrankryk.
BESSIN, dorp en zeehaven aan de kuil van Normandyen in Vrankryk, daar de vloedDrome inde
zee valt.
BESSKAU, fraie flad, amt, ilot, en heerlykheid
aan de Spree, in de Middelmark Brandenburg, aan
de neder Laufnitze grenzen, turtchen Lubben en
Frankfort, den koning van Pruiften toekomende.
BESTEDE, KONNINGESGA-RD, veiling aan den zee-

boezem Alta liord in Yiland, 't is de reiidentieplaats van den Deenfchen ftadhouder.
BESTERCZE, ilad in Zevenbergen aan den vloed
Bi/iricz , welke zich in de Samos ftort.
BESZCZESTIE , zie Bifzeft'ia.

BETANCOS, kleine flad in Gallicien aan den vloed
Manden, ten ooften van de, flad Corunna gelegen,
vier mylen daar van daan.
BETAU, BETUW, een deel van Hollands Gelder-

land aan de Maas , 't welk ten ooften aan Kleef ,
ten zuiden aan Brabant, ten Weften aan Holland,
en ten noorden aan Utrecht grenft. Het beftaat
uit vy f Diilri&en , welke zyn de eigentlyk zo genaamde Betuw, Tieilerwaard , 't quartier van Nimwegen, Maeswael, en de Bommelerwaard.
BETELFAGVY, koopftad in Arabien,5 m. van de

BETHLZHEM , flot in Zevenbergen.
BETKLEHEM, BROEDERS VAN BET«LEHEM,eenfoort

van munniken by de roomsgezinde , wier flichter
was Petrus van Bethencourt , een vroom Franfch
Edelman op de Canarifche eylanden, dewelke met
die van zyn aanhang de zieken in de gafthuizen
opwachtte , en koerierde. Paus Innocentius XL
heeft in 't jaar 1687 deze orden bekrachtigt , en
hun den regel van St. Auguftyn voorgefchreven.
Derzelver kleding is niet van die der Capucynen
onderfcheyden, behalven dat zy geen haire maar
ledere gordels, en rechte fchoenen dragen, ook op
de borit een klein fchild dragen , waar op Chriftus
geboorte te Bethlehem afgebeeld is.
BETHLEM, zie BcUm.

BETHLEN, oud flot in Zevenbergen, 7 of 8mylen vanClaufenburg, waar van de beroemde graaflyke familie Bethlen den naam en titel voert ,
waar uit enige vorften van Zevenbergen zyn geworden , ^en het komt tegenwoordig de Erfgenamen van den graaf Ladislaus Bethlen , die in M e j
1717 geitorven i s , toe.
BETHUNE, kleine, maar neringryke en flerk beveiligde flad, benevens een kafteel aan den vloed
Biette in het Graaffchap Artois, 6 mylen van Ryffel. Anno 1645 hebben de Franfchen deze plaats
bemachtigt, defelve by den Pyreneefchen vrede behouden , en aan de noordzyde, gelyk ook voor 't
kafteel tegen 't zuiden veel buitenwerken aangelegt.
De kleine vloed Biette voorziet de oude en inwendige grachten van de ftad met water, maar de buitenwerken tegen 't ooften en 't noorden zyn droog,
hoewel met iterk muurwerk van binnen voorzien,
en heeft zich deze ftad benevens het kafteel na een
fcherpe belegering den 28 auguftus 1710 aan de
Bondgenoten met akkoort moeten overgeven, maar
is 1712 aan de Franftchcn weer overgegaan , dien.
het ook in het volgende jaar in den Utrechtfen
vrede overgelaten is. Voor 't overige geeft het den
naam aan de beroemde familie van Bethune ia
Vrankryk, en hier is zedert enige Eeuwen een byzondere broederfchap der liefde , Charïtas^ Eligiana
Bethunienfis genaamt, welke de Armen, inzonderheid die aan de peft en andere befmettelyke qualen
fterven, begraaft.
BATICA, wierd in de oude landbefchryving een
ftuk van Spanje genaamt , 't welk Andalufien en
een dee] van Grenade onder zich begreep.
BETLIS, ftad in Armenien, die haar eigen vorft
heeft, die zeer machtig en fouverein is.

rode zee naar den kant van Mecca, onder wiens
gouverneur zy ook ftaat: zy is niet gefortificeert,
BETIKUM, zie Petikum.
maar word door een oud kafteel gedekt. Hier word
de kofty ingekocht, en naar Turkeyen vervoert.
BETSCHAU , ftad in Bohemen in de Egerifchc
BETHANIA, alzo word een deel van den Olyf- kreits, beroemt door haar tinbergen.
B^TSKO, kleine ftad met een flot in het Graafberg in 't beloofde land genaamt,? 't welk daar befchap Trentfchin in Opper Ongaryen aan den vloed
gint daar Bethphage ophoud.
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Waag, Anno 170S wierd defe ftad door de zogenoemde Malcontenten of misnoegden verbranu »
jnaar het llot konden zy niet meefter worden.
B E T T B R U N N , beroemd godshuis in Beyeren, 2
mylen van ïngolftad, word ook 5. Salvator zum
•Betbrunn genaamt, en daar gefchieden vee bedevaarten naar die plaats, om de wonderwerken die
daar door een beeld uitgerecht worden.
BETUWE , zie Betauw.
B F T Z H N , zie B'ez.decz.

BETZENUORF , een marktvlek in 't Lunenburgfche gebied; daar legt een ander vlek van den zelven naam in de oude Mark Brandenburg, aan den
vloed Jetze, den heer van Schulenburg toekomende.
BEUCHLINGEN , zie Bekhlingen.

BEVELAND , eyland in de Nederlandfche provintie Zeeland, 't word verdeelt in Noortbeveland,
in Zuidbeveland, en den Wolferts dyk.
BEVER , kleine yloed in 't itift Paderborn, welke
in de Wezer valt.
BEVERGERN, kleine ftad in 't bisdom Munfter,
die aan een zeker gebied langs den vloed Eems
ayn naam geeft.
BHVERLEY, kleine ftad i n ' t landfchap York in
Engeland.
B VERN , flot aan den Wezer, een half uur van
de ftad Holtsminden gelegen, aan het €ollinger
woud, is de uitzet der prinfen vanBevern,, uitliet
geflacht der hertogen van Brunswyk-WolfYenbuttel.
Een, met namen Ferdinandus Albertus, is keyzerlyke generaal veld-tuigmeefter , en gouverneur
van Comorra in Ongaryen ,. die zich anno 1.712
metprinces Antonetta Amalia, jongfte dochtervan
hertog Lodewyk Rudolf van Blanckenburg in den
echt verbonden heeft, en verfcheide pikiflen en
princeffen uit haar verwekt, waar van de oudfte,
Karel genaamt, den 1 auguttus 1713 geboren is.
Deszelfs noch levende heer broeder Erneft Ferdinand is domprooft van St. Bafilius en Cyriacus te
Brunswyk, en heeft zich 1714 in auguftus metPrinces Eleonora Charlotta,, dochter van hertog Fr ederik Cafimiervan Courland, in den echt verbonden, uit welk huwlyk verfcheyde kinderen geteelt zyn.
BEVERUNGEN, kleine ftad in't bisdom Paderborn,
daar zich de Wezer en de Werra verenigen.
BEVERWYK, een fchoon groot vlek dat ftads
rechten heeft in Holland ,. aan het wykermeer ,
tuiïchen Alckmaar en Haarlem, placht voor dezen
ook een goede haven te hebben ,.die nu meelt verzant is.
BfcuiL, zie Boglio.
BEUILAQJJA, ftad in Ttalien in 't Veroneefche gebied , waar naar een graailyke farnielie den naam
voert.
BEURATH, kleine ftad in 't graaffchap Glatz in
Bohemen.
BEURSERG, proosdy van reguliere Kanunniken
aan den vloed Loyfach in Opperbeyeren.
BLUREN, kleine ftad en voogdy in 't canton
Bern, 't welk een Hooftfchout heeft.
BEURS, een zeker gebouw of plaats in eenige

BEU. BEW, BEY.
koopfteden, daar de Koopluiden te zamenkomeiv
om met elkander over hun handel te fpreken. De
eerfte plaats van diergelyke verfamelingen, dk men
een Beurs genoemt heeft , is te Brugge geweeft ,daar een groot en prachtig huis door het adelyke
geflacht van die van Bourfe geboud was. Dewyl nu ge~
meenlyk de koopluiden voor het zelve vergaderden, zo wierd die plaats la Bourfe of de Beurs genaamt.
BEURS, is in Turkeyen een fomme gelds van
500 ryksdaalders.
BEUTHEN , klein fteedje in Neder Sileiien , aan
den rechten oever van den O d e r , de heren graven Schonaich toekomende, ftond voor dezen onder het vorftendom Glogau, en is den 14 november 1697 van den keizer, als koning van Bohemen
tot een vrye ftands-heerlykheid des lands van Sileiien verheven.
BEUTHEN, kleine ftad in opper Sileiien, aan de
Poolfche grenzen , voordezen onder het vorftendom Oppeln behorende, nu de graven van Henckei toekomende, is insgelyks den 14 nov. 1697 tot
een vrye itands-heerlykheid van het land Sileiien
gemaakt, en wegens haar zilvermynen zeer be«
roemt.
BEUTHNITZ, keur Brandenburgs fteedje in 't Bo~
bersbergfche landfehapje in't hertogdom CroïTen.
BEWDLEY, vlek aan den vloed Saverne in 'r
graaffchap Worchefter in Engeland: heeft zitting
en ftem in 't parlement.
BEWINDHEBBER, ZO worden de direöeurs en op~
zienders van de ooft enweftindifche compagnien inHolland genaamt.
BEWMARIS, hoofdftad van het eyland Angkfey^
is fterk en heeft een goede haven.
BEXA „ BEJA , zie Bejar.

BEY, zo noemt men de vorften of opperbevelhebbers der republieken Tunis , Tripoli , en
Algiers.
BEYA, kleine ftad in Andalufien in Spanjen, opeen berg aan de zee, 7 mylen van Kadix.
BEYDINGEN* is een zekere rechtbank in Brandenburgs Pruirfen, voor dewelke de criminele zaken afgedaan worden, doch daar kunnen ook wel
civile zaken voor verhandelt worden.
BEYEREN,hertogdom in den Beyerfchen kreits gelegen , 't welk ten ooften aan Ooftenryk Saltsburg,
en Païlau, ten zuiden aan Tyrol , ten weften aan*
Swaben , en ten noorden aan Nieuwburg en de
Opperpalts grenft. Het word in Opper en Nederbeyeren verdeelt , heeft 4 hooft regeringen , namentlyk in Opper-beyeren te Munchen en Burghaufen, in Neder-beyeren te Landshut en Straubingen, en hoort den keurvorit van Beyeren toe.
Deze heeft het recht dat 'er van zyn. uitfpraak niet
mag geappelleert worden, twift met den keurvorft
van de Palts om het Ryks vicariaatfehap , en is benevens den Aartsbiffchop van Saltsburg dire&eur of
kreits-uitfehryvende vorft van.de Beyerfche kreits..
By de keyzerlyke verkiezing geeft hy zyn ftem onmiddelyk na den koning van Bohemen, en als
Aarts-Truchfes van het H. Roomfche ryk draagt hy
byde keyzerlyke plegtigheden den> keyzer den ryksappet
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appel VOOT , by de kroning zet hy vier zilvere fehotels met gebraad van den gebraden os op de keysterlyke tafel, 't welk in zyn afwezigheid door den
Erf-Trüchfes graaf van 'Waldpurg verricht word.
De tegenwoordige keurvorft van Beyeren Carolus
Albertusis den 6. aug. 1697. geboren en heeft zich den
5. oétober 172.2. met Maria Amalia, twede doch*
ter van keyfer Jozefus, in de echt begeven. Zyn
heer broeder prins Ferdinandus Maria, geboren den
^.auguftusióoo. is den o.februarii 1719. met Maria
Anna Carolina nagelate dochter van Paltsgraaf Filip
Wilhem van Ncuburg in den huwlyken ftaat verbonden , uit dewelke twe noch levende prinfien
geboren zyn. De andere broeder, prins Qemens
Auguftus, geboren den ió.aug. i7oo.is tegenwoordig keurvorft van Keulen , en biflchop van Munfter , Padeiborn , Hildesheim en Osnabrug. De
derde broed e|s\prins JohannesTheodorus is biflchop
van Regensburg en coadjuteur van Freyfingen. De
moeder van deze printten is rerefia Cunigunda,
dochter van koning Johannes III. van Polen, dewelke den 4. maart 167Ó.geboren,den ij.auguftus
ÏÓ90. getrout, en den zó. februari 172Ó weduwe
geworden is.
BEYERLAND, ftreek lands in zuid Holland, niet
ver van het eyland Goeree, 't welk in 4. delen afgezondert word, en waar in het dorp oud Beyerland de voornaamfte plaats is.
BEYERN, groot vlek in Zwaben, in het graaffchap Furltenberg.
BEYERNAUMBURG , vlek en amt in Thuringen,
een heer van Afleburg toekomende.
BEYERSCHE KREITS , een

van
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kreitzen
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Roomfchen ryks, daar toe behoren opper-en nederBeyeren,het Aarts-Stift Saksburg, de Opper-Palts, de
bisdommen PafTau ,Freyfingen, en Regensburg, de
Proosdy Berchtolsgaden , de abdy Waldfaxen, Rode,
Kayfersheirn, S.Emeran, neder-en opper Munfter,
welke drie laatfte 111 Regensburg zyn; het hertogdom Neuburg, het vorit^ndom Sultsbach, het landgraaffchap Luchtenberg , benevens de graaf'fchappen en heerlykheden der vorften, graven en heren
van Lobkowitz, Ortenburg, Staufenfclds, Degenberg , Wolfftein, Maxelrain, Honen- waldeck., Hag,
enz, gelyk ook de Ryksftad Regensburg. In dezen
Kreits zyn de Keurvorft van Beyeren en de aartsbiflehop van Saltkburg Kreits directeurs.
BEYERSCHE ZEE , legt tuflehen Bohemen en Beyeren aan de grenzen, en aan een plaats die men in
de andere wereld noemt.
BSYERSCH-HOF , zoek Stad am hof.
BEYERscH-OtTiNGEN, zie Oettmgen.
BEYBRSDORF, een opper amt en decanaatin't
Markgraaffchap Bayreuth in Franckenland aan de
Pegnitz gelegen.
BEYERSDORF , groot Marktvlek , opper-amt en
oud flot in het Markgraaffchap Bayreuth, tuflehen
Forchheim en Erlangen, vier mylen van Neurenberg, aldaar is een cent-gericht en een decanaat,
en hoort den Markgraaf van Bareuth toe, dewelke het opperrichter amt over de ketelmakers in 't

Room/clie ryk 't welk uit kraebt van de bul van
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keyzer Rudolf den tweden van 1582. den Markgraven van Brandenburg toekomt, aan den daar
zynden opper amtman heeft opgedragen , by
den welken het noch tot op den huidigen dag heruit.
BEYHARTING , kloofter der reguliere domheren
van St. Auguftyn in opper Beyeren.
BEYKIRCHE , hiet in het Tyrolfche zo veel als ia
Saxen een filial kirche. (Bykerk) die tot dezelve
parochie behoort.
BEYLSTEIN , zie Btilfltm.

BEZANCT, ftad in het bifdom van Nimes in neder Languedoc.
BEZDECZ ,BEZEN ,BESEM , of Tiefenbach, een
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natuur zeer fterk berg kafteel in de Buntüer Kreits
in Bohemen , niet ver van Bicla,word tegenwoordig van Benediclyners bewoont.
BEZELINGEN, kleine ftad in Zwitzerland, in 't
Canton Uri, een halve myl van AltorrT.
BEZENDORF, zie Betzendorf.

BEZIER*, grote en fchone ftad op een heuvel,
daar de vloed Orbe voor by vliet, in Languedoc,
benevens den titel van een burggraaffchap, waar
van het land zeer vruchtbaar is. Zy heeft een
prefidiaal en een bisdom, onder den aartsbiflehop
van Narbonne behorende.
BE ZIE STEN , zie Bifeiften.

BEZIG , fteedje in het vorftendom Altenburg,
vierde half myl van Altenburg.
BEZOW, verwpeft flot in de Elboger Kreits in
Bohemen.
BEZWA, vloed in Moravien, die in de Morau
vak.
BIAFARA, koningryk in neder Ethicpien in Africa, wiens inwoners zwart, wild en Afgodendienaars zyn.
BIALA, ftad in het Waiwoodfchap Rava in groot
Polen.
BIALA, ftad in het Waiwoodfchap Brefcia inLit*
thouwen, die den prins van Radzivil toekomt, en
een groot paleys heeft, 't welk voor heen dezen
vorft toequam, maar waar uit naderhand een collegie gemaakt is.
BIALOCERKIEW, 't welk Witte Kerk te zeggen
is, is een middelmatige en gefortificeerdeftadin het
Waiwoodfchap Kiow, de Polen toekomende, aan
den vloed Roft. In den vorigen Turkfchen oorlog
hadden ze de Budziacker Tartaren in, welke het
land wyd en zyd verwoeften: in den Carlowitfchen
vrede quam het weer aan de kroon Polen, en men
fcegt dat de veftingwerken tegenwoordig in goeden
ftant zyn.
BiALOGROD, Turkfche vafte ftad in Beflarabien,
aan den vloed Dniefter,
BiALoGRODKo, is van oudsher dekooftftad vas
de Ukraine geweeft, en legt in neder Volhynien
aan den vloed Donetz, die in den Don valt, de
Moskoviters toekomende , die hier een veldheer
hebben. Zy legt aan weerskanten tuflehen 2. hoge
bergen, en word in twe fteden verdeelt, waar van
dé oude ftad met wallen en grachten, de nieuwe
met palliffaden gefortificcert is, en zy beeft noch
P x
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behalven dit drie voorfteden, niet ver daar van
«laan is een berg van enkel kryt, waarop voor de£en de ftad geftaan heeft, en daar van daan den
naam Bialogrodko, dat is witte ftad bekomen heeft,
Na dien tyd is zy een half uur gaans daar van daan
in een diepe valey verplaatft, altyd met een fterke
bezetting tegen de Tartaren voorzien , en voor
«en fieutel tot het land der Cofacken gehouden.
Maar den 26, juli 1706. is deze ftad byna gants afgebrand, en darom niet meer in het vorige aandien-, ook tegenwoordig met weinig garnizoen bexcr.
BÏAXY KAMEN, hiet zo veel als Witte Rots, en
is een kleine ftad aan den vloed Bug in Rood Rus£en, zo mylen ten ooften van Lemberg.
BIANCO, C A P O B I A N C O , zie Baffo.

BIB. BIC BID. BTE.
gelyke men aan voiftlyke hoven, in grote ftedea
en op hoge fcholen vind. Daar van daan word
die gene, die het opzicht op zulke opentlyke Bib iotheken heeft, Bibliothecarius genoemt.
BÏBRA, BEBRA, kleine ftad in Thuringen, in het
amt Eckansberga , 2. mylen van Naumburg. Zy
komt den hertog van Saxen-Weiffenfels t o e , ea
heeft een gezondheids Bron.
BIBURG, voorheen een Benediclyner abdy, nu
een Jezuiten collegie, in Beyeren.
BicANtR, ftad in het landfehap Barca in Azien,
in 't ryk van den groten Mogol, aan den Gangesftroom.
BICC^RI,kleine ftad in Val diMazara in Sicilien.
BICEMRE, ilot dichtby Parys, waar in de bedelaars van Parys gezet worden.

BIANDRATE, BIANDRA, kleine ftad aan de grenBICH , zie Bmch,
ïcn van de Milaneefche heerlykheid Vercelly , den
BICHOW , veiting in het Waiwoodfchap Meiöaw
graaf van Tornielli toekomende.
in L.tthouwcn aan den Dnicper gelegen, en den
B I A R , zie Bejar.
heer Sapieha, Wajwode van Wilna toekomende.
BKKENBACH , flot en vlek benevens den titel
BIBEN, ftad in Hifterryk, in het graaffchap Mitlerburg, benevens een bisdom, onder den Patriarch van een heerlykheid in 't Heden Darmftadfche geTan Aquileja ftaande, maar de ftad komt den mar- bied.
cjuis de Prie toe.
BICOCA, BICOQUE, adelyk landgoed en luftplaats
BIBER, vlek benevens een arat in het graaffchap in Italien een myl van Milaan*
Hanau > waar mee het kleine amt Altenhafeln te- BICOQUE, hiet by de Franfchen een kleineflechgenwoordig verenigt is.
te vefting, die het niet houden kan.
BiEhR, kleine vloed in het hertogdom MaagdeBICURE, kleine vloed op het eyland van Vrankfeurg
ryk, wiens water tot het fcharlakcn verwen zeer dienBIBER ACH, vrye Ryks ftad in een dal in Algow ftigt gezegt word te zyn.
in Swaben, 4. mylen van Ulm, aan den kleinen
BIDACHE, kleine ftad aan de vloed Bidoufle in
yloed Rufl* hier word veel barkan gemaakt. De het landichap Bearn, benevens een fterk kalteel en
ftads raad is half Luthers en half Rooms-gezint.
den titel van een vorftendom.
BiBhRACH , heerlykheid en ilot inZwaben aan de
BIDASSOA , vloed welke in 't Pyreneefche geSmutter 2. mylen van Augsourg , den graaf van bergte ontfpnngt, Spaujen van Vrankryk fcneyd9
Fugger toebehorende.
het Faiianten eyland maakt, en by Fontarabia in
BIB£KICH, dorp in 't NafTaufche gebied, 5. uren de Biskaaifche zee valt.
van Frankfort aan den Mam, en een half uur beBIDBURG, BIEDBUKG» kleine ftad en flot in 't
neden Ments, aan dees zyde van den Rhyn, den hertogJom Luxemburg.
vorft van NaiTau-ldftein toekomende, die daar een
BIDENCAPP, fteedje en oud verwoeft flot 3.myl.
fchoon kafteel heeft laten bouwen.
van Marpurg aan den L o o n , aan de WitgenftemBIBERISCH, kleine vloed in Meiden,die byNos- fche grenzen, den landgraaf van Heffen Darmftad
fen in de Mulda valt.
toekomende, daar een fmelthut is.
BIBERSTEIN, flot en voogdy in 't canton Bern,
Bi DG os TI , zie Bydgojti,
een uur van Arau,had voor dezen zyn eigen graaf
BIDIMA, SAHAVEDRA, een van de Dieve eylanvan Biberftein.
den in óen o^fter Oceaan,daar deEuropeers noch
geen volkplanting gebracht hebben.
BIBERSTBIN, Hot en heerlykheid in Karinthien.
BIDOURLE, kleine vloed in neder Languedoc*
BIBERSTEIN, amt in Wetteravien, den abt van
welke zich by Montpellier in de Middeiantiche zee
Fulda toebehorende.
BIBERSTEIN, fteedje in 't keurvorftendom Saxen, ftort.
BIDOUZE, vloed in Gafcogne in Vrankryk, die
in de Meifnifche Kreits.
zich niet ver van Bayonne in den vloed Gave ftort»
BIBER T , zie Marck-bibert.
Bib. een zeer ichoon kalteel in Henegouwen,
BIBERTEICHJ fteedje in 't vorftendom CrofTen in
niet ver van Antomg.
Silefien.
BIECZ, kleine nad in het Waiwoodfchap Cra«
BIBIEMA, vlek in Pieinont, in 't graaffchap Lueau, aan de vloed Wiieloco in klein Polen,
cerne.
BihDsuRG, zie i.tdburg.
BIBLIO, ftad en flot in Portugaal , niet ver van
BOGEN , komnglyk Pruiflifch amt in de Middel»
Braganza , welke in 't jaar 1711. van de troepen
des hertogs van Anjou ingenomen , maar naderhand mark een myl van frranktort aan den Oder, in de
Lebuier Kreits. Ar.no 1713. was 'er een gerucht
in het vredens tradaat weer afgeftaan wierd.
BIBLIOTHEEK, hiet een grofe menigte boeken, dat de koning van Pruiflen dit amt den Ruiüichen
die m een of in meer kamers by een itaan, dier- Pruis van Meaaikoff vereert had,
BK*
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BÏÊHACH, zie WiMtfch.

BIEHAR, BYHAR, Marktvlek en flot in opper
Öngaryen, 4 mylen van St. Job , waar van het
Graaffchap Byhar benoemt wórd. Dit legt tulichen
de Krafnenfer, Zabolczenzer , Zolnocker en T o ronteler Gefpanfchappen en Zevenbergen.
BIEL , BIENNS , Stad in Switzerland aan den vloed
Schuif, tuflehen Sclothurn en Neufchatel, is een
van de plaatzen die met Switzerland een eeuwig
verbond hebben aangegaan, en is den Hervormden Godsdienil toegedaan. De BifTchop van
Bazel, dien de ftad in enige (tukken onderdaanig
is, heeft daar een zo genaamden Meyer of Schout,
dien hy evenwel uit den Stadsraad neemt , en die
in criminele zaken, of die de flad partikulier raken geen item heeft. Daar dichte by legt het
vifchryke Bieler Meir, 't welk van weerskanten
met wynftokken verciert is.
BIEL, kleine itad in Spanjen, in VKoningryk Arragon.
BIELA , zie Biella.

BIELA , ftad in de Buntzlerkreits , niet ver van
Jungbuntzel, 7 mylen van Praag. (Is zo veel als
Wit water.)
BIELA, fraai marktvlek in de Czaflauer Kreits in
Bohemen.
B JEL.A ,flotin de Becliiner Kreits in Bohemen, niet
ver van Polna, tien mylen van Praag.
BIELA, kleine vloed in het graaffchap Glars in
Bohemen , die by . het graaffchap Neys in
den vloed Neifla valt.
BIELA, een kleine vloed in opper Sileiien, die
door de vrye itands Heerlykheid Pies loopt, en
zich in 't vorftendom Aufchwitz met de Weiflel
verenigt.
BIELA-OZERO, Hertogdom in Moskovien, tuffchen de hertogdommen Novogrod-Weliki en Wologda. De hooftilad deszelfs voert den zelven
Raam , die met Moeraifen omringt is, en daar de
Czaar een deel van zyn fchatten laat bewaren.
Beyde hebben haar benaming naar een Meir vanden
zelven naam, dat 21 mylen lang, en 12 breed is.
Want Bielu-Ozero hict Wit Water.
BIHLEFELD, Hoofttfad van 't graaffchap Ravensberg in Weftphalen, 5 mylen van Minden, is voorheen een Hanfe-ftad geweeft, en 1719. mee het
Vorftendom Minden gecombineert. Hier word
veel Linnen gemaakt en aan de Stad op een heuvel legt een iterk flot, Sparemberg genaamt.
BIELGEROD, zie B'talcgrodko.

BIELICA, kleine ftad in hetWaiwoodfchapTroki en Littauwen.
BIELITZ , zie Bïitz.

BJELLA, grote .ftad , maar daar weinig huizen
in ftaan aan den vloed Cervo in Piemont, in het
landfehap Vercellois in Itilien, en het omleggende
gebied word Biellife genaamt.
BIELO M O R E , zoek hitte Zee.

BIELSKO , grote ftad, maar van hout geboud, benevens een flut in het Waiwoodfchap Bielsko of
Podlachien, aan den vloed Bielsko in Polen, 't Is

de hooftftadvandit Waiwoodfctap, tuffchea Bref.
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BIELSKT, Vorftendom benevens een ftad van
den zelven naam aan den vloed Opska in Mof,covien, tuflehen Refchou, Smolensko , Novogrod en Litthauen. De ftad is verfterkt, heeft
een goed kafteel, en .legt in een landftreek vol
boifchen.
BIENNE , zie Biel.

.

BIENTINA ,vlek in'tFlorentynfche gebied by een
Meir van den zelven naam, tulichen Florence en
Lucca.
BIERBECK, flot en vlek in 't hertogdom Aarfchot
in Brabant.
BIERBRONG , een pas over de Infter niet ver
van Hanover.
BIERNEBURG , ftad in Lyfland.
BURSTEIN , flot in het graaffchap Ifenburg in de
Wetterau, waar na een graaflyke linie den naam
voert.
BIERVLIET, beroemde vefting benevens een Haven op een eyland van den zelven naam in Hollands Vlaanderen , 3 mylen van Gent, tuflehen
-Sluis en Axel. 't Was voor dezen een grootehandelftad , vermaalt door de begraafplaats van den
viffcher Beukelsen , die het eerft den haring leerde kaken en inzouten. Keyzer Karel V. bezocht
Anno .1536. met zyn zufter deszelfs graf, en at'er
een haring op.
BIERZE, zie Blrfen.

BIE'S-BOSCH, groot moeras of zeeboezem tuffchen Dort en Geertruidenberg in Zuidholland. Dit
was voorheen een volkryk Land, tot dat op den
18. November 1421. by nacht de Waal en Maas
zodanig hun dammen doorbraken, dat daar 72,
dorpen vergingen , en omtrent höndert duizent
perlunen het leven verlooren.
BIESE, vloed in de oude Mark, ontfpringt by
Befewege, vliet voorby Kalba en Ofterburg, neemt
de Biel e en Balfam in , valt hier na in de
Aland.
BIESENP.ODT, flot op den Hartz, dicht aan de
Anhaltfche Grenzen, is het Stamhuis der Adelyke
familie van Bieienrodt.
ÜIESLNTHAL, kleine ftad en amt in de Middelmark, tulichen Berlin en Bernau, 4 mylen van
Berlin. De daarby leggende heydehiet deBiefenthaler heyde.
BIES-SCADI, is een ftuk van het Karpatifch gebergte , welk Rood Ruffien van Zevenbergen affcheyd.
BIÏSSEN, ftad in de opper Elzas niet ver van
den Rhyn.
BIITALA, Vefting op den top van een berg in
groot Tartaryen aan de uiterfte grenzen van het
koningryk Barantola , daar een van de beyde
koningen des lands , die Grand Lama, of grote
Priefter genaamt word , zyn ordinaar verblyf
houd.
BIETIGHEIM, kleine ftad .aan d e E n s , onder het
hertogdom Wurtemberg behorende.
BIEVRE , kleine vloed op het eyland van Vrank-j
xyk, die zichby Parys in de Seine ftort.
BIFERNO , vloed in 't Napelfche gebied Molife, die
jn de golf van Venetien valt.
P 3
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BIGEN, koningryk benevens een ftad van den
lelven naam in Japan, op het eyland Niphon.
BIGENIS, ftad in Sicilien, in Val di Demona,
aan den vloed il Caftro reale.
BIGORRE, graaffchap in Gafcogne, 't welk byna
te enemaal in het Pyreneefche gebergte legt, en
daar door van Arragon afgefcheyden word. Het is
tien mylen lang en drie breed, en word m het gebergte , vlak land, en het gebied Ruftan verdeelt.
BIGUBA, koningryk in Nigritien, aan den vloed
Niger in Africa.
BILANDRE, zie Belandre.

BILANO, nieuw aangelegt kloofter in Polen, anderhalf uur van Warfchouw, daar koning Auguftus zyn
Godsdienft gaat verrichten.
BILBAO , groote en wrelgeboude koopftad aan
den mond vanden Nervio in het Spaanfche landfchap Bifcajen, waar van zy de hooftftad is.
BILBER , BERBER , ftad in Perzien, in het ge-

bied Sigiitan by den oorfprong van den vloed IImentel.
BILCHES , vlek in 't bifdom Jaen in Andalufien,
3 m. van Ubeda.
BIL DENREUÏ , vrouwen kloofter by het grote
Neurenburger Meir in Frankenlani
BILDHAUSEN, fchoon en rykkloofter van deBernardyner orden in Franckenland, drie uuren van
Konings-hofen, heeft een abt.
BILEDULGERID, een van de vyf grote landfchappen in weit Africa, 't welk ten ooft en aan Egypten, ten weften aan de Atlantifche zee, ten noorden aan Barbaryen, en ten zuiden aan de Woefteyn Saara grenft. Hun meefte rykdommen beftaan in gerft, dadels, kameelen, paarden en ander
vee. De inwoners zyn Mahometanen en Joden,
en derzelver koningen, waar van 'er verfcheyde
zyn, zyn byna alle de Turken te Algiers, Tunis
en Tripoli cynsbaar. Het eigentlyke Biledulgerid
is het Dadel land, 't welk ten noorden aan Tunis
en Tripoli, ten weften aan Z e b , ten zuiden aan
de Woeftyn van Lempta en Fercloa en ten ooften
aan Bar ca grenft.
EILHON , BILLON , kleine ftad aan den kleinen
\loed Ricocher in Auvergne in Vrankryk, komt
den Biffchop van Clermont toe , en is beroemt
om haar manufaduren.
BILIBERTO , haven aan den Donau in Slavonien
in Ongaryen, niet ver van Effeck , waar in de
keyzerlyke oorlogs en transport-fchepen plegen in te
lopen en te overwinteren.
BILJETTEN, zyn zodanige brie tj es, die de quartiermeefters en monftercommiftariilen onder de gemene foldaten uitdelen, wanneer zy hun aanwy'zen waar zy hun quartieren nemen zullen. Anders
noemt men ook zo de korte briefjes, waar door
men by perfonen die dicht by wonen, eigens naar
laat vernemen, of dezelve in der haait ergens van
onderrecht , en worden dezelve zonder complimenten , zonder titel en andere onderfchryving als
van den bloten naam , gefchreven.
BILIN , BELIN , fteedje benevens een fchoon
tiieivwgeboud Hot in de Leutmerifche Kreits in Bobemen, 9 mylen van Praag., den vorft van Lobkowitz. toebehorende.

BIL- BIM. BIN,
BrtiNtoKA, ftad in Moldavien.
BILINNA, Meer en vloed in de Zweedfche pro3
vmtie Helfingland.
B I L I S , zie Pelycz.

B I L I T Z , fterk flot en fteedje in opper Silefien,
in 't vorftendom Tefchen , aan den voet van 't
Carpatifch gebergte , daar Polen , Ongaryen , en
Silefien te zamen ftoten, den graaf van Sonneclc
toebehorende, welke daar zyn verblyf houd. 't Is
een gewichtige Pas, en legt 5 mylen van Tefchen.
BILL , hiet in 't Engelfch eigentlyk een fchriftelyk opftel, maar inzonderheid is het zodanig een
ontwerp, 't welk aan 't Parlement voorgeftelt word,
om daar een wet van te maken. Het word namentlyk aan het vergaderde parlement opentlyk
voorgelezen, en by aldien het hoger en het lagerhuis zich daar over niet verdragen kunnen, word
het aan een daar toe verkoorne Committée, dat
is te zeggen aan Commiflariffen geftelt.
BILL OF OCCASIONAL CONFORMITY , zie Occa~

jional Conformity.
BILLE , kleine vloed tuffchen Holftein en het
Lauenburgfche gebied, ontfpringt in het amt Stemhorft, maakt benevens een arm van de Elf het eyland Billwerder, en valt by Hamburg in deElve.
BILLICHGRATZ, fchoon ilot en heerlykheid in
opper Gram 3 mylen van Laybach, is een Hamhuis der vryheren van dezen naam, die het noch
tegenwoordig bezitten.
BILLICK, BELLICH , vlek in 't hertogdom Bergen , aan dees zyde van den Rhyn, tuffchen Duf*
feldorp en Nuys.
BILLICHEIM', kleine ftad 2 mylen van Landau
in de neder Palts, in 't amt Germersheim.
BILLINGHAM , kleine ftad in de provintie Nooithumberland in noord Engeland.
BILLON , zie B'ilhon.
BILLONTERS, zie Beluten.
BILLWERDER , zie Bille.

BILSEN, kleine ftad in 't bifdom Luik, tuffchen
Maaftricht en HalTelt. Dicht daar by legr een beroemt wereltlyk ftift en abdy voor vorftlyke en
graaflyke edeljufler^, dat Munfter Bilfen genaamt
word. De tegenwoordige abdis daar van is Eleonora, gebore gravin van Reckheim m Afpremont.
BILZIER , kleine ftad in Romanien, ia 't Europeefch Turkycn, 11 m. ten ooften van Adriano-»
pelün.
BIMILIPATAN, ftad op het Schier eyland aan dees
zyde de Ganges in Indien, in 't koningryk Gol~
conda aan de golf van Bengale.
BIMINI een van deLucayifche eylanden in noord
America , 't welk vruchtbaar en vermaaklyk is a
ten zuiden van het eyland Bahama.
BIMMEN , vlek in 't hertogdom Cleef, aan dera
Waalftroom, 4 mylen van Arnheim.
BINA, vlek aan den vloed Oglio, in het Mila*
neefche graaffchap Cremona.
BINAROS, BINARUX, kleine ftad in 't koningryk
Valencia in Spanje, aan de Katalonifche grenzen.
BINASCO, kleine ftad in 't hertogdom Milaan,'
halfwegen tuffchen Milaan en Pavia.
BXNCHE^ BINK, BINS , oude ftad in Henegou-
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BIN. BIO. BIP. BIR.
wen, aan den vloed Hayne, 3 mylen van Mons ]
heeft een fchone c tift-kerk, benevens een kollegie
van kanunniken. In den vrede van Aken van 1668
behielden de FranlTchen deze plaats, die dezelve
ook enigfins gefortificeert hebben,maar anno 1678.
is zy in den Nimweegfchen vrede weer aan Spanje
overgelaten, en komt nu het huis van Ooftenryk toe.
BiNCK, zie Binche.

BINDHOFEN, matige ftad van de Engelfche provintie Carlingford.
BINGEN, ftad in Rhyngau, daar de Nahe in den
Rhyn valt, tuiTchen Ments en Bacherach, horende onder het Aartsbisdom van Ments. Dicht daar
by is het Binger-gat, 't welk wegens zyne rotzen
eengevaarlyke plaats voor de Schepen op den Rhyn
is. Op een klein eyland niet ver daar van daan
itaat de Muize-toorn, daar men verhaalt dat zich
Hatto II. aartsbiffchop van Ments, voor de muizen zou hebben trachten te bergen, en doch van
de zelve opgevreten zyn.
BINGENHEIM, vlek, amt, en Hot in de Wetterau,welkers omtrek ook anders de Fuidifche Mark
genaamt word, en den landgraaf van Heffen Homburg toekomt.
BINNENLANDER, zie Belandre,
BINNICKEN, zie Bmïghcim.
B I N S , zie Binche.

BINSDORF, een kleine flad in Nederftlermarken,
in de heerlykheid Hohenberg, het huis van Ooftenryk toebehorende.
BINSE , een Hot benevens een vlek by den vloed
Sebeffo in Ongaryen, door den beroemden Munnik Georgië Martinufius, Biffchop van Waradyn,
en daar na Cardinaal, geboud.
BINTENGAPORT, kleine ftad en fchone haven op
het Schotiche eiland Yla.
BIOPH O , BIOBIO, vloed in de zuid Amerikaanfche pro vintie Chili, welke in de zuidzee valt.
BIORKO , eylasd in den Finlandfchen zeeboezem by den mond van den vloed Nieva.
BIORNEBURG , BERNSBURG , flecht bewoonde

ftad in 't noorden van Finland in Zweden, daar de
vloed Como in den Bothnifchen Zeeboezem valt.
De inwoners dry ven fterken handel met de zalmvangit , welke zy met menigte roken en door gants
Zweden verzenden.
BIORNO, kleine ftad in 't zuidelyk deel van Finland in Zweden, benevens een haven by den ingang
van den Finlandfchen zeeboezem, 5 Zweedfe mylen van Abo.
Blouse, is een extraordinare wacht, die 's nachts
door het gantfche leger gehouden word, en Esquadrons-of Bataillons wyze gefchied, om in belegeringen
de Contra- en Circumvallatien te bezetten, of om anderlins des vyands overval te verhinderen.
BIPP , fterk bergfloten voogdy, het canton van
Bern toebehorende een myl van Solothurn.
BIRBKESCA , fraai Marktvlek in oud Caftilien,
in Spanje, heeft een fchoon Franciskaner kloofter.
BIRCKENAU, zie Lahn.

BIR. BIS.
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ven naam van Birckenfeld, den Paltsgraaf van de"
zen naam toekomende. De tegenwoordige Paltsgraaf hiet Chriftianus III. is den 7 november 1674.
geboren, heeft 1717. na den dood van zyn heer
vader Chriftiaan IL de regering aanvaart en zich
1719. met een gravin van Naffau-Saarbruck in den
echt verbonden, waar uit 6 feptember 1722. prins
Chriftiaan geboren is*
BIRCKENFELS, een voogdy in Franckenland, den
Markgraaf van Anfpach toekomende.
BiRCKSTEiN,vermakelyke plaats in de Juntflauer
Kreits in Bohemen, den graaf van Kokorzowecz
toekomende, daar men in een ruim dal een zan*
dige rots vind, waar in een volkomene woonplaats
van vertrekken, kamers, capelle en kelder gegraven , en boven met een tuin bedekt is.
B I R G I , ACILINO, kleine vloed in Val di Ma-

zara in Sicilien, welke zich by Capo Coco in de
zee ftort. Enige houden den zelve voor den vloed
Carabi.
BIRGLITZ, koninglyk berg flot in de Rakonitzer
Kreits in Bohemen, niet ver van Beraun, 't welk
men anders voor een maats gevangenis gebruikt.
BIRKA, BIRKOPING, hooftftad van de Zweed-

fche provintie ooit Gothland, welke byna te enemaal verwoei! is.
BIRNSTEIN, zie Bkrfiein.

BIRO , Turkfche ftad in Azien in DiarbecL
BIRON, kleine flad benevens den titel van een Marquifaat in het landfchap Perigord.
BIRR , kleine ftad in het graaffchap Marr in noord
Schotland, aan den vloed Dée.
BIRS, vloed in Zwitzerland, die 6 mylen van
Bazel uit het gebergte Jura ontfpringt, en by de
ftad Bazel in den Rhyn valt.
BIRSEN, BIRTZE, kleine ftad en flot in Samogitien, in Litthauen, tuiTchen Mietau en Brailaw
den prins van Radzivil toebehorende.
BIRTHALMEN, BFRTHALM , groot vlek in Zeven*
bergen > 2 mylen van Medwifch. 't Is de gewone
verblyf-plaats des Lmterfchen Biffchops van de
Duitfche of Saxifche natie, die te gelyk Paftor primarius van de plaats is, daar alle Geeftlyken verordineert worden. Hier groeit zeer goede wyn.
B I R T N I T Z , zie Pimitz,.

BIRVÏESCA, kleine ftad in oud Caftilien, en de
hooftftad van het gebied Bureva.
B I R Z E , zie Birfen.

BISACCIA , BISAZZA , kleine ftad in Principato
oltra in 't ryk van Napels, benevens den titel van
een hertogdom, en een bisdom, onder den aartsbiffchop van Conza ftaande,
BISAGNO , zie Befagno.

BISANTZ , zoek Befanpn.
Bis BAL , ldeine ftad in Catalonien in Spanje.
BISCAYEN , provintie in Spanje welke ten noorden aan de Bifcaaifche zee, ten wellen aan Afturia
de Santillana, ten zuiden aan oud Caftilien, ten
ooften aan 't gebied Avala grenft. Zy is ryk van
yzermynen en harft, en heeft 21 bemuurde fteden,

BIRCKENFELD, vorftendom aan den vloed Nahe
BISCAYEN , NIEUW BISCAYEN , provintie in de
by den Hondsrug, 't geen een deel van het graaf- audiëntie Guadalajara in Mexico, in noord Amefchap Spanheim is, en de hooftftad voert den zel- rica, daar ryke zilvermynen zyn, Zy komt den

Span-
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Spanjaarden toe,~ die daar de plaatten S.Barbara,
SJuan en Endeke geboud hebben.
BISCA^ISCHB ZEE , is een deel van de Atlantifche zee, welke de Noordelyke kuft van Spanjen
befpoelt.
BISCHBURG', open fteedje in Ermeland, i n ' t
Pools PruüTen.
BISCHMARK, kleine ftad in Pomerelien , met ver
van Stargard.
BISSCHOP, is een geeftelyk perfoon, die het opzicht over verfcheyde geraeentens heeft. Het
recht om een biilchop te verkiezen ftond in oude
tyden aan de gemeente en de ouderlingen , daar
na is het op de kanunniken der Cathedrale kerken
gekomen, en zyn de verkoorne van den landsheer hier toe ingewyd, tot dat eindelyk de paus
dat inveitituur - recht aan zich heeft getrokken.
Wat den heden daagfeh en toeftand betreft, de biffchoppen worden in Duitsland door de kapittels
verkoren, en van den paus geconfirmeert, maar
met de wereltlyke regalia van den keyzer verleyd;
in Vrankryk benoemt ze de koning, en de paus
verleent de confirmatie: in Spanje word dat recht
van benoeming den koningen gedurende hun leven vergunt. In Engeland worden zy op voorheen verkregen koninglyk verlof door de kapittels
'verkoren, hier na word de verkiezing door den
koning voor goed gekeurt, en word de verkoorne
op deszelfs bevel door den aartsbiffchop ingewyd.
Maar in Italien ftelt de paus de bi(Ichoppen abfoluut zelfs in. Een biilchop in partibus Infidelium ,
is zo een die wel den titel van een bisdom voert,
maar wiens land noch in 't bezit van de ongelovigen is, by voorbeeld de biilchop van Utica, Tripoli enz. Diergelyken titel voeren in 't gemeen
de wy-bifïchoppen en de pauslyke nuntiuflen, op
dat zy te gelyk de biffchoplyke bedieningen aan de
plaats, daar zy gezonden worden, mogen verrichten. De voornaamfte geeftiyke in de Luiterfche
herken in Zweden , Denemarken , PruilFen enz.
worden ook biflehoppen genaamt.
BISSCHOPSHEIM , een fteedje in Swaben in
Kreichgouw, de heeren van Helmftad toekomende.
BISSCHOPSHEIM, Wurtsburgfche ftad en amtniet
ver.van Fladungen en Oltheimin Franckenlandaan
de 'Rohn, 't welk een groot gebergte i s , dat zich
turlchen het Hennebergfche, Fuldifche en Wurtsburgfehe gebied uytftrekt.
BISSCHOPSHEIM , ilad en amt aan den Tauber in
Franckenland , den keurvorit van Ments toekomende.
BISSCHOPLYKE, TAQ Epifcopalen.

BÏSSCKC^S-BHRG , zie Dantzig.

BisHoPs CASTLE, vlek, den"biffchop van Here»
ford toekomende, in het graaffchap Shrop in Engeland. Deze plaats heeft zitting en ftem in 't
Parlement.
BISSCHOPS-HEIM , groot Marktvlek in de oppe r
Elfas, onder 't bisdom van Straatsburg. De lieren
van Landsberg en van Hugen hebben daar adelyke
kartelen in leggen. Boven deze Mark is een grote
bedevaart naar de Francifcaner kerk, die da ar op
den bifichops berg legt.
BISSCHOPSLAK, ilad in opperCrain benevens een
heerlykheid, den biifchop van Freyfingen toekomende, 3 m. van Laubach, heeft een ilot, en legt
tuflehen de beyde rievieren Pdïlent en Zaher.
BISSCHOPS MUTS of MYTER , is

koitelyke

BISCHTING , zie Bijjchops-ftem.

BISCHWEILER , ftad en ilot in de neder Elfas,
heeft voor dezen de Paltsgraven van Birkenfeld aig
een pand toegekomen, die het ook tot hun refidentie-plaats gebruikten , maar het hoort, na dat
het in 't jaar 1699. van de kroon van Zweden
weer ingeloft is, den hertog van Tweehmggen toe.
BISCJSTEN, een verdekte plaats te Conitantinopelen, daar veel ryke winkels ftaan, waar in de
koftelykfte zaken om een ruiter in de kleren en in
't harnas te brengen, als ook om een paard op te
fchikken , te koop gebracht worden. Zommige
ichryven het Bazeftan.

T K E BISHOP AND KIS CLERCS , deB'tjfchop wet zyn

Werken, zyn een deel gevaarlyke klippen in de zee
by de Sorlingfche eylanden aan het eynde van het
Canaal, en tegen over het lands eynde van Engeland gelegen, op de welke in Nov. 1707. de Engelfche Admiraal Shovel met zyn fchip fliet, en
met 900. zielen jammerlyk om 't leven quam.
BISSCHOPS-BERG , zo noemt men de Proosdy

een

muts, boven in twe delen gefpieten, en met edelgeileentens bezet, welk de gewyde katholyke biffchoppen by waarneming van hun dienit op het
hooft hebben, en boven hun wapen voeren.
BISSCHOPSSTAF , is een lange en boven omgekromde herdersftaf, welke de katholyke bifTchoppen in hun wapen voeren, en by 't inwyden van
een priefter gemeenlyk in de ene hand hebben.
BISSCHOPS-STEIN , kleine ftad inPruiffen, benevens een ilot dat in 't Pools Bifchting hiet.
BISSCHOFSWERDE , ftad in Meiftcn, en wTel in de
Meifnifche Kreits, 4 in. van Drefden , in 't amt
Stolpen, aan de Weiferitz, Keur Saxen toekomende.
BISSCHOFSWERDER , in 't Pools Biskupiec, fraai
fteedje in 't Pools PruüTen, aan den vloed Ofïa,
welke zich in de Weifiel itort.
BISSCHOPSZEL , ftad in Turgow in Zwitzerland,
aan den vloed bitter, daar de zelve in den Thur
valt benevens een ilot, is ten delen vry, ten delen
den biilchop van Conftants onderdanig welke op het
zelve flot een oppervoogt ftlt. Zo wel de katholyke als de GereformeerdeGodsdienft gaan daar
in zwang.

BISCUIT, BESCHUIT , TWEBAK , een foort van

zeer droog brood, 't welk meer als eens gebakken
moet worden om 'er de fchepen mee te provianderen.
Bi SE , zie Biefe,
BISEBURG , fteedje in 't Poolfch Pruiffen , in
Werm eland.
BISEGLI, ftad in hetlandfchap Bari in 'tyk van
Napeis, aan den zeekant , benevens een bisdom ,

van St.Jan in Rhyngau, die het Kapittel van Ments
toekomt.
onder den aartsbiffchop var; Trani itaande.

£ IS ENT-

BIS. BIT,

BIT. BTV. BIZ. SLA.

BITETO , flecïit bewoonde ikd in dé Napelfdte
provintie Ban, benevens een bisdom onder Bari
behorende.
BiTHtNiA, was voor dezen een provintie in kleiri
Azien, welke hedendaags onder Natoliën begrepen
word.
BITILISE , Turkfche ftad in Georgien m Azien ,
niet ver van de Perziaanfche grenzen.
BITO , koningryk en ftad in 't land der Moren m
Afrika, naar den kant van 'den Niger.
B I S K U P I C E J zie Bifjchopswerrkr.
BITONTE, kleine, maar volkryke ftad m 't landBÏSMAKK, fteedje aan de Bief e in de oude Mark fehap sari in 't ryk van Napels, benevens den tiBrandenburg, waar van het oude adelyke geilacht tel van een markgraafichap, en een bisdom, onder
van Bismarck zyn naam voert, maar het hoort te-" den aartsbiffchop van Bari itaande.
genwoordig de heren van Alvensleben toe.
BITSCH, BÏCHE , graaffchap in Wefterryk, 't
BISNAGAR , koningryk op de kult van Coromandel welk het graaffchap Sar werden ten wellen, Elfas
In Azien, tu{Tenen de koningryken Decan , Mala- ten zuiden , en het hertogdom Twéebruggen
ga" en 'Golconda, is ryk van Saffieren en andere ten ooften en noorden tot grenzen heeft, behoorkoltelyke gelteentens. De Hooftftad daar van de voorheen den graven van Hanau als een Lotvoert den zelven naam , legt op een berg, en heeft terings leen t o e , maar zy zyn door de hertogen
een llerk flot.
van Lotteringen uit het bezit gefloten. De hooftBISTOW , kleine ftad in t hertogdom Meklen- ftad hiet ook Bitfch, en heeft een fterk bergilot.
BITSCHEN, zie Pitfchen.
burg, een kleine myl van Roitock
BITTEN , een zeker diftrict in Courland.
BIST RA , zie Biftr ie z..
BITTERFELD, ftad en amt aan de Mulde in de
BISTÏUCE, een vlek in de Ghtzer kreits in BoSaxifche Keurkreits, den hertog van Saxen Mer*
hemen.
BISTRICZ, NÓSEN, kleine en naarde oude wyze feburg toebehorende.
BITTICKHEIM, zit Bktigheim.
gefortificeerde ftad aan den vloed Biftriczin ZevenBi VAR, ftad in Slavonien op een eyland Meta*
bergen , heeft voor dezen fterken, handel met Polen en Moldavien gedreven, maar die nu te ene- bargenaamt, 't welk de Sauftroom maakt.
BIUTHERE, kleine vloed in de Turkfche provinanaal vervallen is. Zy is de vyfde onder de Szxifche fteden, van den Lmterfchen godsdienit, heeft tie Romanien , welke zich in Mare di Marmora
een doorluchtige fchool, en in de koninglyke berg- ftort, en den kleinen zee-boezem van Biuthere
maakt.
kerken aldaar word goede Borax gevonden.
BIZEBANI, of BIZHEAMT-, zyn veertig ftom eft
BISTRICZ, graaffchap in opper Ongaryen, langs
den vloed Gran, wiens Hooftftad den zelven naam doof gebooren perfonenaan het Turkfche hof, die
door tekens met handen en hooft niet alleen gevoert.
BISTRICZ , NIEUW BISTRICZ , ftad in de Be chi- in eene dingen te verftaan geven, maar ook ganli er kreits in Bohemen, IÓ mylen van Praag, een fche hiftorien vertellen kunnen. Onder deze moeander Biftricz Biftra, of Wiitra legt in de Kaurzi- ten 8 of 9 , welke de oudfte zyn , en welke men
de ftomme Gunltelingen noemt, den groten Sultan
mer kreits 5 Mylen van Praag.
BISTRITZ, W I S T R I T Z , kleine vloed in Slavo- in plaats van Hofnarren allerly kortswyl voormanken. Voor 't overige is deze fpraak door tekens
rken , die boven Verovitiza in de Drau valt.
BISZESTIA, of BECZCESTIE, ZO noemen de MOS- aan dat hof zo gemeen, dat zy by na van ieder,
koviters de ftraf diü op de beledigingen geftelt is, een verftaan word.
BLACKBORNE, kleine ftad in het landfehap Lanwelke in geld naar het fatfoen van den beledigden
moet voldaan worden. Gelyk dan ook de be- cafterin Engeland.
BLACKMAILE , een fchatting in Engeland, welke
fchimping die een Bojaar aangedaan is tot op twe*
duizent ryksdaalders kan lopen, by andere bedien- betaalt word, om de noorder provintien van 't ryk
den van den Czaar op de waardy van een jaarlyk- tegen de Rovers te befchermen.
BLACKWATER, rivier in Ulfter in Ierland, die
fe befolding gefchat word , ook wanneer'er de
vrouw, kinderen of andere vrinden mee gernoeit zich in het meir Neaugh verheft.
BL AKW AT ER, vloed in het landfehap Mounfler ï&
7 y n , naar 't getal der peribnen kan verdubbelt
worden. Zo de belediger niets te betalen heeft, Ierland , die zich door een breden mond, de Baai
word hy den beledigden in 't huis gezonden, die van Youghal genaamt in de Zee ftort.
BLACKWATER, kleine vloed in het landfehap Bf-'
hem of tot een ilaaf maakt, of met de knoet liaan
fex in Engeland, die zich in de duitfche zee ftort.
laat.
BLADNOCK, een Rivier in «het graaffchap Gallc-BITEURC , ftad in 't hertogdom Luxemburg, aan
way in zuid Schotland, die zich tuflenen de ftad
de Trierfche grenzen.
BITCHU, BITCOU, ftad op het eyland Niphon in Withern en den kleinen zee boezem Ferrytown in
Japan, welke de hooftftad van een klein koning- de Ierfche zee ftort.
BLAGAY, een voorheen fterk, nu verweeft
ryk van den zelven naam is, aan de Golf van Me.grensllot in Croatien, tuflehen £lun e>n Carlitadt,
aco.
BXSENTHAI, zie BkfmthaU

BISENTINA, klein Êyland by het meir Boifena 9
in het PatuTelyk ge-bied.
BISETTA , grote en ïterkeftad aan defoiftenvan
het koningryk Tunis, die vol zee rovers is.
BisiGNANOjVolkrykeflad in Calabria ckrain'tryk
van Napelsj aan een heuvel, daar zich de vloeden
Cotili en Crato verenigen, benevens een flot en
den titel van een voritendom, als ook een bisdom,
enmiddelbaar onder den paus itaande.
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niet ver van den oorfprong des vloeds Crap* ,
BLANCKENBERG , kleine flad in 't hertogdom
waar by een warm bad en beroemde Medicinale Berg, aan den vloed Sieg.
bron. Het is het flamhuis van het voorname
BLANCKENBURG , vorftendom aan den neder
Graaflyke geilacht derUrfinen vanBlagay in Crain. Hartz, 't welk ten weften aan het graaffchap WerBLAINFELD, amt van het bisdom Aichüadt aan nigerode , ten ooften aan de ftiften Quedlinburg
de Rednitz.
en Gernroda , ten noorden aan het vorftendom
BLAINVILLE, kleine Had in het hertogdom Let- Halberftad, en ten zuiden aan het graaffchap Stol!»
berg grenft. Het hoort zedert 1090» Lodewyk
teringen aan de Murte.
BLAIR, kleine ftad benevens eenflotin het Schot- Rudolf , hertog van Blankenburg uit het huis
Brunswyk t o e , was voorheen een graaffchap, en
fche graaffchap Athol. .
BLAISOIS, klein landfchap in het generaal gou- is anno 1708. tot een ryksvorftendom verheven.
vernement van Orleans, daar de Loire door heen De hooftftad ,"die den zelven naam voert, legt aan
de Halberftadfche grenzen, twe mylen van Quedftroomt.
linburg, heeft een flot op een hoge rots, en in 't
BLAAM, befchimping, fchande.
13LAMCNT of Blankenburg, kleine flad en flot be- jaar 1710. is 'er voor den hertog een fchoon nieuw
nevens den titel van een graaffchap aan de rivier ilot geboud.
Vezouze iii Lotteringen, 8 m. van Nancy.
BLANCKENÜURG, zie Blamont.
BLAMONT , kleine Had en llcrk kaileel beyde op
BLANCKENBURG , fteedje en amt in Thuringen ,
een rots in het graaffchap Mumpelgard, 2 m. van een myl van Saalfeld, benevens een vervallen flot,
Mumpelgard, den hertog van Wurtemberg toeko- eertyds de refidentie der graven van Swartsburg,
mende.
en komt nu den vorit van Rudelftadt toe.
ELANC, CAPO BLANCO, zie Baffo.
BLANCKENHAYN, flot en fteedje in 't graaffchap
B L A \ C , CAPO BLANCO, voorgebergte in noord Gleichen, den graaf van Hatsfeld toekomende, 4
America in nieuw Spanjen, naar twe witte Rotzen, myten van Erfurt en 2 van Jena.
die men van ver als hoge torens ziet, zo genaamt.
BLANCKENHEIM , een kleine ftad en. refïdentieDeze oever, die zich van 't noord weften naar 't plaats van een van de graven van Manderfcheid,
noord ocflen 4 mylen weegs uitftrekt, maakt een in de Eifel aan den linken oever van den Ahrkleinen bocht, van de Spanjaarden la Cakleira ge- lhoom gekgen.
naamt. Noch een voorgebergte, Capo Blanco geBLANCKENSTATTEN, amt in 't Opperftift Aicbnaamt, legt in zuid America, en ftrekt zich van ftadt in Frankenland.
het landfchap Quito ten weften in de zuidzee
BLANCKENSTEIN, een oud flot op een rots beuit.
nevens een abdy in opper Heffen een myl van
BLANC , een van de Antillifche eylanden in A- Marpurg, aan Darmftad behorende.
merica, is laag, droog en onbewoont, maar heeft
BLANCKENSTEIN , flot en heerlykheid in neder de befte fchildpadden Van gants America.
Ooftenryk niet ver van MelcL
BLANC EN ÜERRI , kleine flad aan den vloed
BLANCYTREN , kleine ftad in zuid Schotland, in
Creufe in het landfehap Berri in Vrankryk.
de provintie Sterling.
BLANCE-BAYE, een zee boezem op het eyland
BLANDIN, een van de 4 vrye en voornaamfte
Terreneuf in noord America, ftrekt zich tegen 't Abdy en van de Benedidyner orden in de Nederooflen uit.
landen , dicht by Gent in Vlaanderen op den BlanBL ANCHE,BLANC A, zo noemt men de weduwen der dinberg gelegen.. Zy wierd vpor dezen 5. Pkrrs
koningen van Vrankryk, dewyl zy zich, ftraks na genaamt.
't overlyden van haar echtgenoot, ïn 't wit kleden,
BLANES , ' zee-haven in Catalonien in 't gebied
en haar gehele leven lang dien dracht behouden van Girona in Spanje.
moeten, daar zy anders by 't leven der koningen
BLANKA , klein eyland in den zeeboeaem van
in 't kallanje bruin rouw dragen, gelyk de koning Mexico in noord America, op de kuil van de Prodn 't violet. Maar wanneer haar prins op den troon vintie Tlafcala, niet ver van Vera Crux. He* word
.klimfe word zy Reine Mere of koninginne moeder zo naar deszelis wit zand genoemt, en is zeer klipgenaamt.
achtig.
ELANCKE, CARTE BLANCHE, is een wit papier,

onder alleen met den naam of ook wel te gelyk
met het zegel van zo een voorzien, die het zelve
aan een ander, dien hy tot een zekere zaak volmacht geeft, ter hand (tellen wil, op dat deze het
naar zyn zin invullen kan, en hem waar toe hy wil
[verbinden.
^ BLANCK, een blank word in Holland tegen zes
duiten gerekent, fchoon het'geen bekende munt is,
een duit is de waardy van twe penningen.
BLANCKENBERG , kleine itad benevens een goede
haven en fterk flot aan de zee in Spaans Vlaanderen , tiuTchen Ooftende en Sluis, 2 mylea van

Brugge,

BLANKEBERGHE , zie Blanchenherg,
BLANKENHEIM, zie Blanthnbeim.

BLANKIL, kleine zilvere munt in 't koningryk.
Fez en Marocco, met des keyzers beeltenis befteinpelt, waar van 'er 4 een Barbaarfche once, 't
welk een munt is die maar in inbeelding beftaat, uitmaken.
BIANSAC , kleine ftad aan den vloed N a y , in.
het landfehapje Angoumois in Vrankryk, onder het
generaal gouvernement van Guienne behorende.
BLASON, of wapenkunde, is een uitlegging der
ftamwapens, die gewiffe tekens van ridderlyke
dapperheid en heldendaden zyn, ook die koningryken, voritendomrnen erï landen, welke groote
heren
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behorende, daar een fuperintendent is, die zitting
in het Halberftadfche confiftorie heeft.
BLEICHFELD, een kleine ftad in 't bisdom Wurts«
burg in Fran^kenland.
BLEiDENSTAD , een kloofterder reguliere kanunniken , of zo genaamde reguliere koorheren, 2. mylen.van Ments, over den Rhyn.
BLASSSNBURG , zie Culmback.
BLEIDERSTADT, kleine Naffaufche ftad daar de
Bi AT NA , Had en Hot dat in een mei» legt in vloed Aar ontfpringt, in het voritendom Diets, %
m. van Wisbaden.
de Pragenfer kreits in Bohemen.
BiATiEt.-EURG , verfterkte ilad in 't land van
BLEINHEIM, zie Blmdheim.
Gelder a-.::i de Maas.
BLENDA, klein eyland in den Archipel, in de
BLATTENSEE, zie BaLiton.
golf van Engia.
Br.AUi-TB.ooM, een vloed in Zwaben welke by
BLESNAU, kleine ftad inliet Franfche Jandfchap
Braubeuren onder aan den b~rg ontipringt, en niet Orleans, aan den vloed Loing,
ver van Ulm in den Donau valt. De plaats daar
BLESS, kleine ftad in Welterryk aan de Bliess i
hy ontwelt word de Blaauwe Pot genaamt, wyl niet ver van Saarbruggen. Zy hoort den keur^
zy gants bhau-v uitziet, en ongrondbaar is, gelyk vorlt van Trier toe.
ook de vloed weinig fchreden na zyn oorfprong reeds
BLESS-J , zie Blies.
enige molens om doet draajen.
BLESSEL, klein kafteel iri het Neerlandfche graafBLAUBEUREN , BLAU3EYREN , kleine ftad in 't fchap Artois aan den kleinen vloed Laquete, niefi
hertogdom Wurtemberg aan den kleinen vloed ver van Aire.
BLETTEUANS, kleine ftad benevens een Hot aan
Aich, daar dezelve in de Blau valt, i m. van Ulm.
Het ilot 't welk buiten de ftad op een heuvel legt, den vloed Stille in het Franche Comté in Vjankword de Rug genaamt. En in het kloofterfchool ryk.
aldaar worden enige vorftelyke Quekelingen onder ' BiExHüsEK,een jagthuis en voogdy in het graaft
het opzicht van den abt en twe kloofter-leermee^ fchap Oldenburg, midden tuflehen Apen en de ftad
Oldenburg gelegen.
ilers onderwezen.
BLEYSXADT, Berg-fteedje in de Elleboger kreits
BLAVET, of Port Louis, ftad aan de züidlykekuft
van Bretagne, daar de vloed Blavet in de zee valt, in Bohemen, daar men tin en loot fmelt.
BLIESS, vloed in Wefterryk, welke by Sargue*
óic by Grace , een vlek in het Bisdom van St.
Brieux, ontipringt. 't Is een van de befte veilin- mines in de Saar valt.
BLINDE AANVAL , gefchied om den vyand te
gen aan deze kuit, benevens een goed ilot en hamifleydsn , dat hy zyn macht verdelen moet, om
ven.
BLAUMUSER , een munt waar naar men in het des te beter den rechven aanval te bevorderen.
BLINDE , zie Paffe-volant s.
Keulfche., Kleeifche en Munfterfche gebied rekent,
BLINDE, CIVADIERE, zo word het zeyl van de
en die drie goede grollenen bedraagt.
BLAYE , gefortificeerde ilad op een rots aan den boegfpiiet genaamt.
BLINDENBUBG , zie Vicei/a^.
vloed Garcnne in Guienne. Vis een gewichtige
pas aan dezen vloed, verhinderende dat de vyandBLINDES , zyn zekere luiken in de veftingbouwlyke fchepen niet tot Bourdeaux op kunnen ke- kunde, die men dwars over de loopgraven legt,
rnen, gelyk dan ook de buitenlandlche fchepen, wanneer men 'gedwongen word dezelve recht tegen
die naar Bourdeaux willen, hier hun gefchut uit- de vefting aan te voeren, daar zy anders ichuins
laden moeten. Hier wrord ook grote koophandel gearbeyd worden op dat men zo wel uyt de vefin wyn gedreven.
ting daar niet in zou fchieten. Deze luiken worBLEAUGIES , dorp in Henegouwen tuflehen Mons den dan met takkeboiTchen ryswerk of aarde been Maubeuge, daar tuflehen de Bondgenoten en dekt, op dat de foldaten onder dezelve voor het vy-4
Franiïchen den n . feptember 1709. een zeer bloe- andelyk gefchut zeker zyn mogen.
dige flag voorviel, waar in aan weers kanten by
BLINDESTENG, op een fchip is die maft, welke
de 30000. man bleven, maar de overwinning van op de boegfpriet gezet word.
de Bondgenoten behouden wierd.
BLINDHEIM , 'een dorp niet ver van Hoogftet in
BLECKEDA , ilot, vlek en amt aan de Elf in 't Swaben, daar de hertog van Marlborough benehertogdom Luneburg, een myl van Lauenburg.
vens prins Eugeen den 13. auguftus 1704. deFransBLECKTNGEN, Zweeds landlchap aan de ooft zee fche en Beyerfche legers veriloeg, en den maiechal de
in 't zuider deel van Gothland, 't welk ten noor- Tallard met 12000. man gevangen kreeg. Ter geden aan Gothland en ten weften aan Schonen dachtenis van dezen flag heeft gemelde hertog in
grenft.
zyn heerlykheid Woodftok in Engeland een prachtig paleys laten bouwen , en het Bleinheim ge*
BLECTERANS, zie Bktterans.
BLEIBUKG, fchoon ilot en ftad aan den vloed naamt.
Feiitritz in Neder-Karinthien.
BLIXEM-EYLAND , ILHAS DE CORISKO , PortuuBLEICHF.RODA, kleine ltad in het graaffchap Hohen- geefch eyland in de Guineefche zee in Africa, niet
feld in Thuringen tuflehen de Bode en Wipper, 3 uren ver van het eyland St. Thomas. Het is Hecht bevan Nordhauien, onder het vorftendom Halberftad woont, meeft zandig, heeft hoge bomen, wier
Q 2.
hout
•héten of werkiyk bezitten of waar op zy Pretenfie
maken, aantonen.
BLASONIST, hiet onder de keyferlyke bedienden
•te Wenen zodanig een, die de wapenkunde tractcert, en a'cht geeft dar'in dezelve, wegens de menigvuldige brieven van Adeldom, geen dwaling of
verwarring ontfla.
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graaffchap Bregents inWalgow,den abt van Otters
beuren toekomende.
BLUMENTHAL, ilot in Graauwbundterland, niet
ver van Iiants , is het ftamhuis des beroemden
graaflyken geilachts van Blumenthal, waar uyt altyd grote ftaatsdienaars aan het "keur Brandenburg^
fche hof zyn geweeft.
BLUMENTHAL, ilot en amt in 't hertogdom BreBLOCKERSBERG , BLOKSBERG, de hooglte berg
op den Hartz, tuflchen Ofterrode en Wermgero- inen.
de , in 't vorftendom Blankenburg , waar uit de
BLUMENTHAL , PLOMENTHAL , een oud flot earivieren Bode, Ocker, Holts, Emme, en andere commandery der Duitfche orden, tot de Franckifche Bailluagie behorende , maar is anders in 't
ontfpringen.
BLOKHUISJES, zyn houte batteryen op rollen of bifdom Augsburg en liet Beyerfche amt Aiach gefehepen gelegt, dat men ze met lichte (tukken be- legen.
planten kan, en onvoorziens op het water of in de
BLUMENTHAL, kloofter der reguliere koorheren
Contrefcarpen en Contre-aprochen aanvoeren, en in 't bisdom van Augsburg, en het Beyerfche amt
tiaar mee op 's vyands arbeyd fpelen. Daar zyn Weilheim, niet ver van Augsburg* aan den vloed
ook blokhuisjes die op de aarde geboud zyn.
Am nier*
BLOCKZIEL , kleine gefortiriceerde ftad in OverBOA VISTA, zie Bonavïjfa.
yiTel, daar de Aa-ftroom in de Zuiderzee valt
BOEBIO, BOBIO, BOBI, kleine ftad aan de RiBLOIS, fchone en volkryke ftad in Vrankryk, vier Trebia in 't hertogdom Milaan, benevens een
in het kleine landfehap Blaifois aan een heuvel, en bisdom onder den AartsbiiTchop van Genua behoftrekt zich tot aan de Loire uit. Zy heeft een rende. Zy is de hooftftad van een gebied , 't
Bisdom , onder den AartsbiiTchop van Parys ftaan- welk den zelven naam voert, en vol bergen is.
de, voor 't overige een Prefidiaal, Bailluage, en
BoBBio, graaffchap in 't vorftendom Piemont 'm
den titel van een graaffchap, benevens een prach- Italien, aan de grenzen van Provence, den hertog
tig ilot en brugge. Zy legt in een vermakelyke en van Savoyen toebehorende.
vruchtbare landsdouw e , #n wierden voor dezen de
BOBENHAUSEN , kleine ftad en vloed aan den kleiKoninglyke kinderen hier opgevoed , heeft een nen vloed Gernsprents, 4 mylen van Frankfort,
prachtig vorftlyk ilot, en veel konftenaars, waar in het graaffchap Hanau, is een Boheemfch leen.
van inzonderheid de uürwyzers van Blois beroemt
BOBER , tamelyke vloed in neder Silefien , die
zyn, ook worden de inwoners gehouden de befte by Schatilar in het vorftendom Schweidnits aan de
Franfche uitfpraak te hebben.
Boheemfche grenzen ontfpringt , voorby Sagan.
BLOMBERG, zie Blumberg.
loopt, en by Croflen in den Oder valt.
BLONITSA , kleine vloed in Silenen in het vorBOBERAU , klein Silelifch fteedje in 't vorftendom
ftendom Oppeln, loopt anderhalf myl beneden Op- Jagerndorf.
peln in den Oder.„
BOBERSBERG, kleine ftad in neder Silefien in 't)
BLONYE , BLONICZ , grote en jvolkryke ftad y vorftendom Croflen aan deLausnitzer grenzen, aan
maar van hout geboud , in het Waywoodfchap 't hangen van een berg, waar langs de Bober vliet.
Ra va, in groot Polen, 4 mylen van Waarfchou.
Het behoort onder het amt Croflen, leeft van den
BXOQUEREN, hiet een plaats van ver rontfomzo- ackerbouw, linnewevery, fchoe- en laarfe-makery:
danig miluiten, dat 'er niets uit noch inkomen kan. de omleggende landftreék, die een goed getal dorDeze influiting noemt men Bloquade.
pen in zich beiluit, hiet het B.obergfche landfehap je
BLUMBERG , of, gelyk in enige landkaarten ofWeichbild.
Haat, Tiorimom , kleine ftad en heerlykheid met
BOBROISKO , een ftad in het Waywoodfchap Minski
vyf dorpen in de opper Elfas, 4 mylen van Bazel in Litthouwen.
Voorheen hielden de heren van Polwejl dezelve
BOBROWA , marktvïek in het markgraaffchap*
Tan het huis vanOoftenryk te leen> na der zelver Moravien, het Giftercienfer kloofter te Sara toekoanierven quam ze by wyze van pand aan de gra- mende.
ven Fugger, en na deze aan den generaal Rofa.
BOCCA DELLA V E R I T A , de.mond der waarheid,"
Tegenwoordig hoort zy een oude vryheerlyke fa- zo noemt men te Romen, een ouden Heidenfchenmielie van Pfird toe.
ftenen kop met open mond r dicht aan de kerk
BLUMBERG, BLOMBERG , ftad , flot en amt in St. Maria in Cosmedin, van den welken men verhet graaffchap Lippe, de graven van dien naam telt dat de Roomfche vrouwen haar handen, wanneer zy haar jaloerfte mannen van haar onfchukl
toekomende.
BLUMBERG ,FLORiM0NTE,ryks graaffchap in Ita- en kuisheid willen overtuigen; daar in. fteken, en
lien in 't Bouloneefche gebied,den vorft Ercolani,voor wanneer de wagen niet recht gegaan heeft deze mond
dezen keyferlyke Ambafïadeur te; Veaetien, toe- zich toefluit.
BOCCA D'INFERNO y kaken- van de hel , zo
behorende, ten wiens behoeve het ook anno 1699
noemt men zeker teken in de lucht, dat zich dik—
tot een prinsdom van het ryk verheven is.
BLUMHNAU, keurvorftelyk amthuis aan de A u c , wils in Italien. roatom de ftad Bologna, wanneer
het donker is, zien laat. 't Is eigentlyk een vuur ^
twe mylen van Hanover.
BIVMEWMK, zeer oudflpte§ Jpgrlykbeid m ket dat de gedaante van een kloot heeft, en de reizikout noch roder als het Braziliaanfche ïi~9 en goet
water voor de fehepen. Het heeft dezen naam
gekregen om dat het fterk hier omtrent blixemde,
toen het van de Portugiezen ontdekt vyicrd, en
deze hebben in 't jaar 1724- daar een nieuwe Afrikaanfche compagnie aangelegt, om de Zwarten
Tan daar naar Bralilien over te brengen.

BOC. ÊOb:
gèfs dikwils in de diepfte afgronden Ieydt.'
BOCHARA, BOCKARA, kóopftad in Zachatay in

Azien, by den vloed Albiamu.
BOCHEJA, BOCCIA , een veiling in Ongaryen,

niet ver van den Donau gelegen.
BOCHNIA, BOCKNIA, ilad in klein Polen, in het
Waiwoodfchap Cracau, 7 mylen van de ilad van
cfezen naam, is wegens haar goed ileen-zout beroemt.
BOCHOLT, zie Bockholt.
BOCHOLT , zie Bouchaut.

BOCHT , is zo veel als een Baai of kleine zeeboezem.
BOCINO, BUCINO, kleine Ilad in Principato citra
in Napels, daar zich de rivieren Negro en Selo
verenigen.
BÖCKE , fraai flot in voor-Pommeren > in het Stettyniche diitricl:, tuflchen Clempenow en Demmin.
BOCKE , zie Becke.

BOCKELEN, BOKENEMB, ilad en flot in hetgraaffchap Woldenberg, aan den vloed Nette, vierdehalf myl van Hildesheim ten zuidooilen, en tot
het Suft Hildesheim behorende. .
BÖCKELHEIM , Keur Paltiïich amt in de neder Palts,
waar onder Montzingen en Sobernheim behoren,
en waar over zich Keur-Ments met Keur-Palts verdragen hebben.
BOCKELNBUKG , vlek in het zuidelyke deel van
Dithmarfen in Holflein, voor dezen de relidentie
plaats der graven van Dithmarfen, en placht wel
gefortiflceert te zyn.
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opgefchoteri word, met dat beding, dat wanneer
het fchip weer gelukkig te rug komt, den crediteur , die dat fchip ondertufTchen tot een onderpand *
heeft, zyn hooltfom benevens de Intereften, die
men in aanzien van 't gevaar en de verre reys zo
hoog bedingen kan als men wil, weer betaalt moet
worden. Maar indien het fchip of goed in dien
tyd en op de reyze, waar op de Bodemery aangegaan is, vergaat, is de fchuldenaar van alle namaning bevryd.
BODENEURG , flot en ileedje in 't vorflendora.
Brunswyk WolrTenbuttel, een voorname adelyke
familie van Sternberg toekomende, waar van een
linie den naam voert.
BODENDYCK, kleine Had in 't hertogdom Luncburg, Keur Hanover toebehorende.
BODENHAUSEN, ileedje in neder Heffen aan.de
Brunswykfche grenzen, is het Hamhuis van het bekende vryheerlyke en adelyke geflacht van Bodenhaufen , 't welk zyn landgoederen in deze landflreek , gelyk ook 'in Meiflen en Thuringen heeft
De eene vryheerlyke linie rsiideert te Arnliein, en
de andere te Muhltrof in Thuringen.
BODENLEIBE, zie KiJJingen.

BODEN-SEE, welke ook de Conflantfer of Bregentzer zee genoemt word, is een visryk Mqir, 6
of 7 mylen lang, tuflchen Swaben en Zwitzerland»
daar de Rhyn door heen loopt.
BODENSTEIN , PODENSTEIN, Ilad, flot en amt

tuflchen vele bergen aan den vloed Putlach, 3 m.
van Bareuth, in 't bifdom Bamberg, waar toe het
BOCKENHEIM , SAAR-BUCKENHEIM, kleine ilad ook behoort.
BODENSTEIN, flot op het Eichsfeld, den heren
aan de Saar in Weflerryk, den hertog van Lottevan Wintzingerode toekomende.
ringen toekomende.
BODENVVERDER , kleine Ilad aan de Wezer in 't
BOCKER-SEE, groot meir in Opper Ongaryen,
vorfiendüm Calenberg, onder Keur Hanover bedaar de ilad Betske legt.
BOCKHOLT, BOCHOLT, amt en grote landflreek horende.
BODICKHEIM , BODICKE , een beroemt juffren Stift
in 't Stift Miinfter, waar 111 een ilad van den zelven naam aan den vloed Aa, tegen de Kleeffche van reguliere kanunnikdeflen in 't bisdom Paderbom, niet ver van Wevelsburg.
grenzen.
BODIN, zie Bud'w.
BOCKHORST, een vlek in 't Holfleinfche, in het
BODMAN, ilad in het Engelfche landfchap Cornamt Haurow , vierdehalf myl van Itzehoe.
wal, niet ver van den vloed Aian.
BOCKIA , zie Bocheja.
BODMANN, oud flot , niet ver van den vloed
BOCKNIA , zie Bochnia.
Stockach aandeBodenfee, die daar van daanLacus
BOCKEN EILAND, zie Cabres.
BODANETZ, fteedje in Bohenren, in de Konig- Bodamicus hiet.
gratzer kreits, anderhalf myl van Pardubitz.
BODNISCHE ZEE BOEZEM , zie Bothnifche Zee boeBODE, BUDE , een rivier die op den Blocksberg zem.
ontpringt, over den Stackelberg van twe hoge Rotzen
BODONA, is een flot enMarkt-vlek aan deGren^
heronder valt , door het Quedlinburgfche , Hal- zen van Bulgaryen.
beriladfche en Maagdeburgfche loopt, en in 't AnBODOWNICZY, dit is de naam van zeker amtehaltfche by Nienburg in de Saaie valt.
naar in Polen,die tot opziender over de gebouwen
BODEGRAVE , vlek aan den Rhyn in Holland geftelt is.
tuflchen Leyden en Woerden, daar de Franfchen
BODROG, vloed in opper-Ongaryen , welke in
in het jaar 1672. zeer veel wreedheden tegen de 't Carpatifch gebergte aan de Poolfche grenzen
inwoners gepleegt hebben.
ontfpringt, en zich te Tokay in de Teifle ilort.
BODROG , graaffchap in opper Ongaryen, tufBODELSCHWING , Hamhuis van het vryheerlyke
gedacht van dezen naam in het graaffchap Marck, fchen de Donau en Teifle tot de plaats toe daar
welk het erfdeurwaarders amt in't Aartsbisdom van zy in een vlieten. Het flot Bodrog, waar naar dit
graaffchap den naam voert, legt aan een arm van
Keulen bezit.
BODEMERY, is een contract, waar door den ei- de Donau.
BODTFELD, een oud vervallen h.it 'ie '"-:f f]°t
genaar van 't fchip een zekere fomme gelds op den
bodem van het fchip of de daar mgelade goederen van aea ouden keyzer op dei; Har// .;-'; >>~~ ~ •' / 1-
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BOÜEUAL; zie Bommel
linburg, waar van het adelyk geflacht van Bodtfeld
den naam en oorfprong heeft.
BOHEMEN ,koningryk in Europa, waar ondertóef
BODUNGEN, marktvlek, flot, en amt, drie my- een Silefien en* het markgraaffchap Moravien be*
len van Sondershaufen, den vorft van Sondershau- grepen worden, gelyk voorheen ook Lufatien daas?
onder hoorde. Het
koningryk Bohemen aan zich
fen toekomende.
T
BOECKHOUT, een van de vier ambachten in Hol- zelfs grenft ten w eften aan Franckemand en de opper Palts, ten ooften aan Moravien en Silefien,tenlands Vlaanderen, niet ver van Sas van Gent.
BOEG, zo noemt men het voorfte ronde deel noorden aan Lufatien en Mifnien, en ten zuiden
van een fchip, waar naar ook de 4 eerfte tokken aan Ooftenryk en Beyeren. Het beftaat eigentlyk
kanon in dezelve de boeg-ftukken genaamt wor- uit 14. kreitzen, namentlyk de Kaurzimmer, Pils*
ner, Leurmeritzer,» Konigsgiatzer , Rackonitzer i
den.
BOEGE, zyn twe kleine ftceden in het landfehap Chrudimer, Prachenfer, Slaner, Buntflauer, SatFaucigny in J'avoyen , aan de grenzen van het fcer, Craflauer, Bechiner, Podberder en Moldauer.
Want Praag maakt geen kreits uit, en de drie in*
hertogdom Chablais gelegen.
BOEGSPRIET, is hef voor uitftaande rond hout * gelyfde landfehappen Egerr Ellebogen, en Glatz,
of de kleine maft van een fchip, twe zeilen heb- behoren niet'mee tot deze verdeling, fchoon El'bcmie, öio. de bovenite en grote blinden genaamt lebogen in 't gemeen een kreits genoemt word.
Het is rontom met Boffchen omringt, en heeft
worden,
Boti, een blok dat aan het anker geboeit of vaft goede koorn-landen , in het gebergte vind men
gemaakt zynde, de plaats aanwyft daar het anker goede Bergwerken en edele gefteentens, waar onin de grond legt. Een Boei word ook genoemt de der inzonderheid de Bolieemiche Diamanten beloots, of fpyker of fchuur , daar de fcheepstim- roemt zyn : de Godsdienft , die daar geoeffent
merlui op hun Werven het hout in leggen , en word, is de Kajholykfche* Dit erf-koningryk hoort
het aartshuis van Ooftenryk toe, en de koningvan
btrgen.
BOEYER , is een floep die met een dubbelt ver- Bohemen is de eerfte onder de wereltlyke keurvorlten van het H. Roomfchc ryk, daar by ook
dek en met een gavelmaft voorzien is.
BOG , middelmatige vloed in Polen, die uit een deszelfs aartsfehenken In zyn afwezen verricht de
meir op de Podolifche grenzen ontfpringt en zich erffchenker dit amt, welke hoge bediening voor
heen de graven van Limburg bekleedden , maar
niet ver van Cockzakow in den Nieper ftort.
BOG ©E GICKT , kleine ftad aan den vloed Spey toen deze voereenige jarenuitgeftorven zyn,heeft
in noord Schotland in het burggraaffchap Banf > zyn keyzerlykc Majcfteit dit ryks erfichenkers amt
graaf Michael Johan van Althan opgedragen. Voor
benevens een fterk ilot.
dezen verfchenen de koningen van Bohemen als
BOGARDE , zie Calonnci
BOG DO, klein vlek in de provintie weft-Bothnieh zy wilden op alle ryksdagen, fchoon zy daar toe
in Zweden, aan den Bothnifchen zeeboezem, yier niet gehouden waren * wanneer, deze buiten Neurenberg en Bamberg gehouden wierden. Maar zemylen ten noorden van Uhma.
BOGDOI, klein landfehap inSChina, wiens inwo- dert den tyd van Wenoeflaus hebben zy nooit eniners fterken handel met marter- en zwarte vofle- ge ryks- of collegiale dagen bygewoont, maar alleen de keyzerlyke verkiezingen .helpen verrichten*
vellen dryven.
zonder by het opftel der verkiezings verdragspunBOGEN, zie Pogen.
BOGESUND, kleine ftad in de Zweedfche provin- ten tegenwoordig te zyn. Maar na dat in het jaar
1708. de wederom toelating tot alle rechten van
tie welt Gothland, aan het meir Aliungen.
BOGLIASCO, kleine ftad aandeLiguftifchezee in een volkome ryksftand, die Bohemen eertyds_gehad heeft, door een ryksbefluit en daar op gevolg[t Genueefche gebied, 2 m. van Genua.
BOGLION , fraai marktvlek in Hifterryk, 2 m. de inleyding van den Boheemfchen afgezant in het
van Biben, onder het 'graaffchap Mitterburg beho- keurvoritclyk kollegie op den ryksdag te Regensburg geicliied is, zo is hier omtrent geen onderrende.
fcheyd meer tuffchen dit en andere keurvorftenBQGLIO, BEUIL , ftad in het graaffchap Nizza
Bohemen word ook onder geen van dö
aan den vloed Var, benevens den titel van een dommen.
duitfche rykskreitzen gerekent, evenwel heeft het
graaffchap in Italien.
by gemelde wederom toelating een keurvorftelyfc
BOGNA, vloed in het Milaneefche, welke in het
aandeel van ryks- en kreits-laften over zich genograafïchap Anghiera ontfpringt, en, na dat hy om- men.
Voor 't overig zit de koning en keurvorft
trent 4 duitfehc mylen gelopen heeft, in het zelve
Bohemen den keyzer of Roomfchen koning na
graaffchap by Domo d'Ofcella in den vloed Tofa van
den keurvorft van Ments of Keulen aan de rechtervalt. De omleggende landüreek word daar na Val hand
, en in plechtige proceflien gaat hy onaffcheiBognafca genaamt,
delyk achter den keyzer. De ryksamten, welke
BOGOMILIN, waren ketters in 't ooften in de den vryheren-ftand afieen "vergunt worden, zyn de
nde eeuw, welke de H. Drie-eenheid loogchen- 12 ftadhoaderfchappen, de opperfte burggraaf van
den, God een menfehelyke gedaante toefchreven Praag, de opperite land hofmeefter, de opperfte
en andere dwalingen verdedigden.
land maarfchalk , de opperfte land kameraar, de
BOHAIN, kleine ftad in Picardyen, tuffchen St. opperfte land richter, de opperfte hof-leen richter *
tjueatin en Guife •, den Marquis de Nefle toeko- de groot prior van de Johanniter orden, de opper*mende, Hier was in 't jaar 1723. een grote braad.

feoïi. BOL
fte appcllatioons prefident by het Prager flot, de
opperite kamer - prefident, de opperite land-fchryver, de lands- onder-kameraar, en de burggraaf
van de Koningsgratzer kreits. Uit kracht van de
keyzerlyke en koninglyke Bul den 8 mey 1691. te
Laxemburg gepafleert, zyn noch 6 andere iladhoüders ingeftelt , waar onder de opperjagermeefter
voor de drie laatftgenoemde in rang geplaatft is.
Voor 't overige beilaan hedendaags de Runden van
dit koningryk uit de geeltlykheid, de vry-hcren,
de ridders of minderen adel," en de fteden.
BOHEEMSCKE GOUDE BULLE , zo word het hand-

veft genaamt 't welk keyzer Karel IV. anno 1348.
het koningryk Bohemen verleent heeft, en daar
in het privilegie van keyzer Frcdcrik II. anno 1211.
aan de koningen van Bohemen gegeven, bekrachtigt.
BOHEEMSCKE DORPEN , is een/ bekent fpreek-!*
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ftendom en een voortreffelyk flot, het geflachtvan
Bethune Sulli toekomende.
Bois DE TRAHISON, of de Ganelon, een bekend
woud op het eyland van Vrankryk, tuffchen Parys
en Pontoife aan den oever der Scine.
Bois LE D Ü C , zie 's Hertogenbofch.
BOISY, heerlykheid in het Savooifche landfehap
Chablais.
BQITZENBURG , kleine ftad en flot benevens een
tol aan de Elf, in het Meklenburgfche graaffchap
Schwerin , 7 mylen van Hamburg. Deze plaats
wierd den ió odlober 1709. op weinig huizen na
door een brand te en'emaal in de afch gelegt.
BOITZENBURG, fteedje en heerlykheid in deUckermarek 2 m. van Prentflow, benevens een flot
en groot meir, den heet van Arnim, koainglyken geheimen raad en landvoogt in de Uckermarck,
toekomende.
BOLCANES, een van de dieve eylanden in Azien*
is klein, maar wel geboud, en word va-n zyn natuurlyke Inwoners bezeten. Daar ftaat een' vuurfpuwende Berg op.
BOLCKENHAYN,kleine ftad in Silefien, inhetvorftendom Schweidnitz, benevens een kaftcel.

woord in Duitsland, en komt daar van daan, wyl
de Boheemfche dorpen in de landfpraak zulke mis*
felyke en ongewone namen hebben , dat ze de
Duitfchers niet wel uitfpreken kunnen noch verftaan wanneer zy dezelve horen, daar van daan
z>egt men van een eenvoudig menich, die niet veel
van andere landen gezien heeft of gehoort, dat
BOLCKWITZ, POLCRWITZ, kleine ftad in 't vorzyn Boheemfche of Spaanfche dorpen voor hem. ftendom Glogau, twe mylen van Glogau in Silefien.
BOLENA, kleine ftaat in het graaffchap Venaiffin
BoHEEMs-BROD,flad in de Kaurzimer kreits in Boin Provence aan den. vloed. Letz, den Pauslyken,
hemen , 4 mylen van Praag,
ftoel toekomende.
'.
BOHEEMS-KAMNITZ, zie Chemnitz.
BOLENBERG, kleine ftad in 't hertogdom MekBOHEEMS-WEITHOFEN , zie Weithofen.
BOHEEMS-WEYER , flad in de Pilsner kreita aan lenburg aan een kleinen zee boezem van de ooftzee.
een meir in Bohemen.
BOHEEMS WOUD , dit fluit Bohemen om en om in.

BöKMisTEN,zyn de aanhangers van den befaamden Jacob Böhm, welke 1575. te Alt-Seidenberg,
een vlek by Görlitz in de "opper-Laufnitz van geringe boeren geboren wierd, en een ichoemaker te
Goriitz ge weert en ook 1624. aldaar geitorven is.
Kaar zyner leerlingen voorgeven heeft hy verfcheyde
geeftlyke verrukkingen en grote verlichting in Goddelyke zaken gehaci, hebbende ook diepe kennis
in de Myftike Godgekcrtheid , en zyn fchriften
2.yn zeer zwaar om te verllaan.
BOKOL , een van de Filïippynfche eylanden in
de ooftzee in Azien, tuffchen de eylanden Mindanaa
en Abuyo.
BOHUSLAW, ftad in het Waiwoodfchap Kiow in
klein Rufiien.
BOJANO, ftad in het graaffchap Molife in 't ryk
van Napels , benevens een Bisdom , onder den
aarrsbiiïchop van iknevento ftaande.
BOJANOVA, ftad in groot Polen aan de Silefïfche
grenzen in het Waiwoodfchap Pofen, is Luiterfcl^
en daar wonen veel lakenmakers,

BOLGAR , zie Sulgar.

BOLLER BAD , beroemde gezontheids Bron in 't
hertogdom Wurtemberg in 't arnt Goppingen.
BOLLICANO, BAGNI DI BOILICANO , beroemde

gezondheids baden tuilchen Montefialcone en Viterbo in den kerkelyken ftaat.
BOLLINGEN, fteedjen aan de Cellerzee in 't bisdom Conllans, drie mylen van do laatftgenoemde
plaats gelegen.
hoLLNEs, vlek in de Zweedfche provintie Helfïngen, aan den vloed Liusna.
BoLLWEiLER, fchoon flot henevens een heerlykheid" in de opper Eifas, niet ver van Sultz. Heeft
voor dezen zyn eigen baronnen van den zelven
naam gehad, na wier affterven' het aan de graven
van Fugger geraakte, maar nu door den koning
van Vrankryk aan den heer van Rofen vereert is.
BOLO, EL BOLO, POLO, gefortificeerde ftad in

het graaffchap Roufïïllon aan den vloed Tech in
het gebied van Perpignan.
BOLOGNA, hooftftad van 't Bolonneefche gebied,
gelyk ook van gants Romagna aan den vloed Reno. 't Is een van de yoornaamfte , grootfte en
BOJAR , zie Bayar.
rykfte fteden van Italien, heeft een van de oudfte
BoiGNEREs, zie Eagtierts,
Bisdommen, dat anno 1583. tot een aartsbisdom
BOIKAX , zie ZaikaL
verheven wierd, gelyk ook een Univerfiteit, welBOINEBURG , zie B&yneburg.
m
BOINITZ , fterk ilot in opper Ongaryen in het ke keyzer Theodofius IL in het jaar 447. gefticht
heeft, waar uit hierna de Duitfche Academiën gegraaffchap Trentfchin.
Fproten zyn. Om haar vruchtbaren grond word
Bois DÜ VINCENNES , zie Vincenxes.
BoisBELLE,of Emhhemont, vlek in de Franflche zy Bologna la Graffa, dat is het vette Bologne geproYintie Berry, benevens den titel van een vor- naaiiit. T e n tyden 'dat de Roomfche keyzers hua
refi-^

BOL. BOM;
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refidentie plaats naarDuitfland verleyden was het een
machtige republiek tot dat eindelyk de voornaamite
familien door innerlyke önluften elkander ih den
grond hielpen, en paus Julius II. deze ftad 1507. in den
kerkelyken ftaat trok, waar by zy evenwel noch
veel privilegiën, en inzonderheid het recht om een
ambafladeur te Rome te houden behouden hebben.
Zy word door een pauslyken legaat geregeert, en
haar veftingwerken zyn zeer flecht, nademaal zy
maar met oude muren en torens voorzien is.
BOLOGNESE, het Boulonneefche gebied in Italien, legt ten noorden aan het Ferraarfche , ten
ooften aan Romagna, ten zuiden aan Toskanen,
en ten wellen aan het Modeneefche gebied, den
pauflyken Stoel toekomende.

hand heeft, den voetzoeker of vuurpyl over h€f
laadgat aan. Zo dra nu dezelve begint te branden *
houd hy een ander ftuk brandent lont aan het aanfteek kruid van de Mortier, waar door de Bombe
in de lucht gedreven word.
BOMEL , BOHEMAL , ftad in 't hertogdom Luxemburg aan den vloed Ourt.
BOMMEL,groote en verfterkte ftad op het eyland
Bommelwaart in de Betuwe , in het hertogdom
Gelderland aan de Waal. Dicht daar by leggen de
twe fterke fchanflen St. Andries en Naflau.
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BOLONDWOR , BALANTWAR , kafteel in neder On-

garyen aan de Blatten zee, 5 m. van Canifcha.
BOISANO, zie Bozen.

BOISENA, ftad in den kerkelyken Haat.' Niet ver
daar van daan is een groot binnen meir, il lago de
Bolfena genaamt, waar in twe kleine eylanden,
Bifentinft, en Martana, leggen.
BOL-SPRIT , hiet in 't Engelfch een foort van maft,
die op de voorfteven van 't fchip gezet word.
BOLSWAART, ftad in de provintie Vriefland in
Wefter Goe, niet ver van de Zuider zee. 2. mylen
van Franeker.

BOMMELWEERT , BOMMELERWAARD , eyland in

de 3 Betuwe in Gelderland, 't welk van de Maas
en de Waal gemaakt word.
BOMMENE t, fteedje in Zeeland op het eyland
Schouwen, is in 't jaar 1682. meelt door de zee
verflonden, en in 't jaar 1687. aan Zeeland afgeftaan.
BONA, voorheen Hippona, ftad en haven in 't
koningryk Algiers in Arrica, in de provintie Conftantine , daar St. Auguftyn biflehop geweeft is.
Ten ooften van de ftad hebben de Genuezen aan
het zeeftrand een coraal vifTchery, en een fort op
een klip, om deze vifTchery tegen de Corfaren of
zeerovers te befchermen.
BÖN^L SPEI CAPUT , zie Cap de Bonne Efperance.
BON^E SPEI INSULA , eyland van goede h o o p ,

legt in de Zuidzee by America, tegen over Peru,
BOL TE STER , zie Boltzers.
BOLYON, kleine ftad in het landfchap Lancafter, en is voor korten tyd van de Hollanders ontdekt.
BON AIR , een van de Antilliiche eylanden Sottoaan een kiemen zceboezem in Engeland.
BOLTZERS, BOLTESTER, een keyzerlyk Hot in vento in America, heeft ió of 17 mylen in den
omtrek, legt 10 mylen ten ooften van Curaflau,
Rhyndal, in het graaffchap Feldkirchen.
en hoort de Hollanders toe. Het heeft veel vee
BOLWERK, zoek Baftion.
en zout, en Curaflau word van dit eyland geproBOLWERKS-WEEREN , zie Contreguardes.
viandeert. Daar woont ook een gouverneur o p ,
BOLZANO, zie Bozen.
welke van Curaflau afhangt.
BÖMAS , zie Bonaraas.
BONAIRES , zie Buenos Ayros.
BOMBAIM , kleine ftad benevens een fterk fort
BONAMAS, BOMAS, kleine ftad en pas aan den
op een eyland in Ooftindien, in het koningryk
Decan aan de golf van Cambaye, den Engelfchen vloed Nidda in Wetteravien, de ftad Frankfort aan
toebehorende. Zy heeft ëen veilige haven , welke den Mayn toekomende.
BONASIANEN , waren ketters in de 4de eeuwi
de Portugezen aan Engeland inruimden , toen
zy hunne Infante met koning Karel II. van Groot welke voorgaven dat Chriftus maar een aangenome
zoon van God was.
Brittannien in d e i echt verbonden.
BoNAVENTURA, B A H I A DE BoNAVENTURA, Zee. BOMBARDEREN , hiet een ftad of veiling met
boezem in de provintie Popayan in zuid America y
bomben en andere vuur werpingen benaauwen.
BOMBAKJOHN SIGGEAR , zo hiet aan het hof van met een haven van den zelven naam, van waar de
den keyzer van Fez en Marocco een zwarte ge- waren door de wilde inwoners, welke de Spanlubde , die fchatbewaarder van des keyzers goud, jaarden onderdanig zyn, en zeer grote laften dragen kunnen, over 't gebergte op den rug naar Cali
zilver en juwelen is.
BOMBE, grote yzere kogel die van binnen hol gedragen worden.
is, en twe handvatzeis aan weerskanten van het BONAVISTA, BOAVISTA, eyland in deAtlantifche
laadgat heeft, en hier op word een voetzoeker ge- zee,en een van de eylanden vanCapoVerde. Het
plant , na dat de Bombe met kunft vuur werken heeft 20 myl in den omtrek, aan de zuidweft zyde
aangevult is. Onder op den grond derzelve is een een fchone haven, daar de fchepen op 15 tot 17
klapper van enkel buskruid, waar door z y , wan- vamen ankeren kunnen , anders zyn daar om ftreeks
neer het overige verbrand is, eindelyk aan ftukken veel gevaarlyke zandklippen. Het hoort den Por-*
fpringr. De Bomben worden uit vuur Mortieren tugezen toe.
BONAVO^LIA , zo word die gene genoemt, die
eworpen, die op haar byzondere affuiten ftaan.
>e ledige plaats tuflchen de Mortier en de Bombe zich voor een zekere fom en onder zekere voorword met werk en aarde aangevult, en van boven waarden op de Galeyen begeeft, om onder de Habewaart men ze met een houten tap. Dan plaatft ven te roejen.
BONCONVENTO , kleine ftad op een heuvel niet ver
de conftapel de Mortier naar zyn welgevallen , en
fieekt met branden* lont, 't welk hy in de eene van den vlotd Ombrone, in het gebied van Siena,
"'
aan
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BON.
,%m den groten weg naar Romen in 't Florentynfclie gebied.
BONDENO , kleine pauflyke ftad en pas m 't Ferraarfche gebied in ïtalien , daar zich de vloed Perarus in den Po ftort, derdehalf Duitfche myl van
de hooftftadFerrare,en deszelfs onderhorig gebied,
grenft aan het vorftendom Mirandola.
BONDOHF, fteedje en heerlykheid in 't Zwarte
woud, de Benediktynen van St. Blafius toekomende.
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zyde van de Contrefcarp op de wyze van een klein
uitïtekent wachthuisje opbouwt. Het heeft twe
zyden en een Angle Saillant of hoek, wiens punt
veldwaarts uitfteekt, zo dat het gemaakt is als een
klein Ravelyn, hoewel zonder grachten. Deszelfs
hoogte is van 3 voet, en met pailiffaden omringt.,
benevens noch een andere paliffadering , tien of
twaalf voet van de eerfte afltaande. Men noemt
het anders Fleche.
BO^NEVALO , kleine ftad in de provintie Beaucc*
aan den vloed Loire, omtrent 6 Franfche mylen
BONE , zie Bona.
BoNEF,vlek, benevens een beroemdeAbdy van van Chartres.
BONNEVALLE , zyn in Turkyen luiden, die zich
de Premonftratenfer orden in het graaffchap Namen , aan de grenzen van Brabant en den vloed vrywillig tot fcheeps foldaten laten gebruiken, en
vrywillig op de galeyen roejen.
Mehaigne.
BONNEVILLE, kleine ftad aan den vloed Arva in
BONELLE , vlek in de Franffche provintie Ifle de
Savoien, en de hooftftad van Faucigni, benevens
France, 9 mylen van Parys.
een oud fterk flot.
BONERSCHANS , zie Boomrfchans»
BONNEVILLE , kleine ftad in 't bifdom Bazel aan
BONGEY, BUNGEY, een ftad in Engeland in het
de Bieler zee.
graaffchap Suffolk aan den vloed Walency.
BONNIGHEIM , zie Benigheïm.
BONI, BONNY, kleine ftad in de Franffche proBONNY, zie Boni.
vintie Gatinois, aan de Loire.
BONONIA, zie Bologna.
BONIFACIO., kleine koopftad op het eyland CorBONZEIDEN, fchoon , maar tegenwoordig verlica, op een klein Schier-eyland aan de zuidelyke
kuft. Zy is tamelyk verfterkt en heeft een goede vallen flot in Zevenbergen, in het graaffchap Dohaven. De zee-engte tuilchen deze ftad en het eyland bocka , 3 mylen boven Claufenburg , den graaf
Sardinien word Ie Bocche de Bonifacio, of het Ca- Georgio Banffi tegenwoordig toekomende.
BONZEN . hieten in China de priefters, die zich
naal van Bonifacius genaamt.
zeken op allerly wyze martelen, om de zonden
BONIFACIO , ftad op het eyland Candia.
BONN , keurvorftelyke Keulfche reftdentie ftad van de gene te boeten, die hun daar geld voor geaan den Rhyn, 4 mylen boven Keulen gelegen, is ven.
BOOM, is een houte paal waar mee de havens
wel verfterkt, en heeft een fterk flot. Anno 1703
wierd zy door de Hollanders en hun Bontgenoten gefloten worden.
BOONER- SCHANS, vefting in de provintie Groonder den beroemden Hollandfchen generaal Coehoorn met zo veel force belegert , dat zich de ningen , aan de grenzen van het graaffchap Embplaats in drie dagen opgeven moeft, en is zy hier den.
BOORD , hiet het uiterfte of de rand van een
op tot 1717 met Hollands garnizoen bezet geweeft, volgens de Utrechtfdie vredes-punten had- zaak, ook het opperfte deel van een fchip , hier
den ook de veftingwerken moeten geïlecht wor- van daan komt aan boord zyn , aan boord gaan,
den , 't welk evenwel , wyl deze plaats als een over boord werpen.
BOOTH, BUTHE, klein Schots eyland in de golf
voormuur tegen Vrankryk aangezien word, van
den keyzer niet toegelaten is. Darom is men in van Cluyd, tuffchen Argyle en het eyland Aran.
BOOT, een foort van kleine vaartuigen, die van
den Raftadfchen en Badenfchen vrede van 1714
overeengekomen, dat zy den keurvorft van Keu- voren breder zyn als achter. Ieder groot fchip heeft
len wel weerom zou gegeven worden, maar in een boot en een.floep by zich, en dient de boot
vredenstyden geen bezetting daar in gehouden em het anker te lichten, in 's gelyk om grote tonworden, en in oorlogs tydeu maar zo veel garni- nen met water en andere zware zaken in het fchip
zoen als de nood vereifcht van den keyzer en het te brengen. Wanneer de fchepen onder zeyl zyn
ryk daar zou ingdegt worden. De tegenwoordi- is deszelfs plaats tuffchen de grote maft en de fock
ge keurvorft wil deze plaats benevens de vefting in het fchip, maar wanneer zy in de haven legKeyzerswaart op nieuws laten fortinceren, 't welk gen , word de boot met touwen achter het fchip
de Hollanders evenwel oordelen tegen den Utrecht- gehangen.
BOOT, een klein fchip dat men gemeenlyk irt
fchen vrede te ftryden.
BOSNIË, vlek in Savoien in het landfchap Fau- Ooftindien gebruikt , alhoewel ook een foort van
cigni, aan den kleinen vloed Menoge, twe mylen Hollandfche fchepen zo genaamt worden.
BOOT , een, foort van een Spaanfch wynvat, 6
van Gen e v e.
BONNECOMBE, abdy in Vrankryk in het landfchap emmers inhoudende, en word gemeenlyk de Xereefche Sekdaar in uit Spanje gebracht,
Rovergue.
BOOTS-KNECHT, zie Matroos.
BONNET, is een ftuk van een zeyl dat men by
BOOTS-MAN, zie Bos-man.
goed weer aan de groote mars- fock- en bezaens
BOOTS-TOUW, Is de koorde waar aan de boot
zeylen vaft maken kan, om te meer wind te vat- wanneer het fchip in de haven legt, daar achtej?
ten.
aangehangen word
BONNETTE, veftingwerk 't welk men aan gunts
J
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BOPFINGEN, kleine vryeRyksftad, een myl van
Nördlingen in Zwaben aan den vloed Eger, m den
Ries, 't welk een deel van Swaben is. Deze itad
is Luiterfch, en legt in een zeer vruchtbare lanaftreek.
BÜPPART, in oude tyden een zeer aanzienlyke
Ryks ftad, tegenwoordig een middelmatige itad en
amt in het Tricrfche gebied aan den Rhyn, vier
mylen boven Coblents, heeft het recht van den Rhyntol, en op den dicht by gelegenen Popparts berg
ftaat het adelyke nonnen klooit er Marienberg, van
de Benedi&yner orden.
BOQUBRANO, klein eyland in Azicn in de Incliaanfche zee, tegen over de ey landen van Minclanao.
BORA, kleine vloed in Mifnien, die by Pirna in
de Elf valt.
BORAU, Sileiifch fteedje in het Weichbikl Strelen.
BORBA , kleine en gefortiflceerde itad in Portugaal, tuffchen Eitremos en Elvas, in een vermakelyke en vruchtbare landitreek.
BOREOA , kleine vloed welke in 't gebied Canavez in Piemont ontfphngt, en zich by Aiti in den
Tanaro ftort.
BORBORCH, Franfche itad in Vlaanderen, benevens een Caiielany , een myl van Grevelingen: haar
veiling werken zyn gefiecht.
BORBORIÏEN, waren een foort van Gnoftyken
in de 2de eeuw , die aan geen jongften dag geloofden , en in alle gruwelen en zonden leefden.
BORCH, B U R G , itad aan de Elf in het hertog-

dom Maagdeburg, 2 mylen van Maagdenburg, den
koning van Pruiilen toekomende, dien het voor
enige jaren van den hertog van Saxen Weifienfels
afgedaan is, nademaal zy te voren onder de 4 Heden van het voritendom Querfurth behoort heeft.
BORCHOLM, een marktvlek benevens een iterk
Hot in Lyfiand, voor dezen de verblyfplaats van
den biffchop van Reval.
BORCHOLM, vefting op het eyland Oeland in de
Ooitzec, de kroon Zweden toekomende,heeft een
goede haven.
BoRCHiaT, een itad in 't bisdom Paderborn,
aan den vloed Bever,welke niet ver daar vandaan
in de Wezer valt.
BORCHWORM , hooftftad in het graaffchap Hasi>ain,in het bisdom van Luik, aan den vloed jecker.
BCRCKDORFF, luftliuis van den overledenen hertog van Zeil, tegenwoordig onder Hanover behorende.
BORCKELOO , ftad en heerlykheid den graaf van
"Limburg en Styrum als een Hollands Leen toekomende. Zy legt in het graaffchap Zutfen, aan den
yloed Borckel.
BoRCKtN, kleine ftad en amt in het graaffchap
Ziegenhahn in neder Heften aan den vloed Schwalm,
een myl van Homburg, den landgraaf van HeftenKaflel toebehorende.
BORCKEN, kleine ftad aan den vloed A a , in het
amt Aahus, in 't bisdom Munfter, niet ver van
Wezel.
BORCKFORT ,. vefting in het graaffchap Oldeib-

fcurg.

BOR.
BORCKLOEN, zie Loots.
BCRCÜPA, zie Canara.
BORCUM, zie Borkum.

BÖRDE , hiet by de oude Duitfchen zo veel als
een ftreek lands.
BORDEEL , een Hoerhuis.

BOKDELONG , koningiyk en itad in Siam in A~
£ien , aan den zeeboezem van Siam , benevens
een goede haven, op het fchier-eyland aan guntsfcyde den Ganges.
BORDESHOLM , amt en flegt vlek aan een klein
meir in het eigentlyk zogenaamde hertogdom Holitein, 3 m. van Kiel, den hertog van HolfteinGottorp toebehorende, heeft voor dezen een voornaam
kloolter en doorluchtig fchool gehad, waar door
het noch beroemt is.
BORDINACHE, dal in Savoien.

BORE, BH E , kleine maar iterke plaats in 't bisdom van Luik.
BORECK, zie Jörchau.

BOREELISTEN, een zeker foort van Chriitenen in
Holland, zo genaamt naar Adam Boreel, een geleert man, die inzonderheid in de Hebreeuwfchc,
Griekfche en Latyniche fpraak zeer ervaren was,
Hun levens wyze is zeer itreng, en zy belleden
hun meeite goederen aan aalmoezen. Zy houden
noch van Sakramenten, opentïyke gebeden, noch
van enigen anderen openbaren Godsdienit. By 't
lezen der H. Schrift willen zy ook geen menfehelyke verklaringen dulden.
BOREIA, zie Maz,agan.

BORES, kleine itad in 't hertogdom Arcos, in
Andaluiien, in Spanje.
BORETSCHO, een vefting op de Ongarifche en
Zevenbergfche grenzen.
BORG , BURG , de enigite itad op het eyland Femeren , en had dezelve voorheen een tamelyke
haven, die nu verzandt is, den hertog van Holitein toebehorende.
BORG, een kleine itad en haven op het kleine
Schotfche wefteyland Barra, i n ' ' t zuidelykc deel
gelegen.
BORGHESE, een voritlyk geilacht in Italien, 't
welk zyn oorfprong uit de itad Siena heeft, en de
beyde prinsdommen Roflano en Solmone in 't ryk
van Napels bezit. Paus Paulus V. was uit deze familie gefproten.
BORG HET TO, is de laatfte plaats in 't bifdom van
Trente, tegen de grenzen van 't Venetiaanfche gebied,
BORGHETTO 3 ftad in 't Veroneefche gebied, aan
de Mincio en de Mantuaanfche grenzen.
BORGHETTO, kleine itad in 't Milaneefche landfchap Lodi, aan den vloed Lambro gelegen, en
den graaf van Rho toekomende. De Patres Olivetani hebben 'er een ryke abdy.
BORGI, ftad in Africa in Numidien, in de provintie Zeb.
BORG o , kleine ftad in de Finlantfche pro vintie
Nyland, aan de golf van Finland, welke de Moskoviten in 't jaar 1708. germneert, en in juli 1712,
andermaal verovert hebben.
BORG o pj S, A^esiQ *, anders Vittoriofa genaamt,
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ïïaamt, beroemde veiling op het eyland Malta!
BöRNA," een kleine ftad en amt in de Leipzigee
BORG o DI S' DONNINO , kleine ilad benevens kreits, aan deWyra enPleiiïe,3 m.vanLeipzig,iti
een kafteel aan den vloed .Stirone in Stato di Bufe- de zo genaamde guldenen Aue und Schmaltz-grubc
r o , den hertog van Parma toekomende, heeft een van het oudePleiiher land, Keur Saxen toekomende,
biflchop, die onder den aartsbiiTchop van Bologna
BORNAWELT, Zie Bachhtn.
ftaat.
BÖRNE , vlek in de provintie Geftricien in ZweBORGO D'OSMA, ftad in oud Caftiiien, aan den den.
vloed Duero in Spanje.
BÖRNECKE, vlek en amt op den Hartz, in het
BORGO S. SEPOLCHRO, ftad aan den Tiber in 't vorftendom Blanckenburg.
Florentynfche gebied , aan de grenzen van het
BORNB, vlek in Engeland in de provintie Lincoln:
hertogdom ürbino, benevens een bisdom, onder
BORNEO, een van de eylanden della Sonda in
den aartsbiiTchop van Florencen behorende.
den oofter Oceaan, 't welk voor het grootfte in
BORGO DI SESSIA , kleine ilad aan den vloed gants Azien gehouden word. Het legt onder de
Seffia, behoort tot het hertogdom Milaan, of zy Linie, en is verfcheyde koningen onderworpen *
fchoon in het Savooifche gebied legt»
welke den Mahometaanfchen Godsdienft volgen.
BORGO DI VAL DI TAK O , kleine ftad aan den Hier vind men de befte kamfer in Azien, gelyk
vloed T a r o , benevens een goede citadel in Val-di- ook bezoar, peper, gember, kaneel, goud en DiaT a r o , aan de Genueefche grenzen, den hertog van manten. Op de noordelyke zyde legt Borneo, de
Parma toebehorende.
hooftftad eens koningryks van den zelven naam,
BORGO FORTE, kleine ftad aan de Po in 't her- die op palen geboud is, en een zeer ruime haven
togdom Mantua, benevens een kafteel en een fcho- heeft.
nen groten diergaarden, tuiTchen Mantua en NoBORNHAGEN, vlek aan 'tHefïïfche gebied aan de
vellara.
Werra, onder aan het oude ilot Hanftein gelegen *
BORGO FRANCO, kleine ftad aan den vloed P o , den heer van Hanftein toekomende.
in het Milaneefche landfchap Laumellino.
BORNHEIM, ilot, vlek en vrye heerlykheid in 't
BORGOMANERO i kleine ftad in de Milaneefche aartsbisdom Keulen, tuiTchen Bonn en Briel, den
provintie Novara, den marquies van Efte toebe- baron van PaiTenheirn toekomende.
horende.
BORNHEM, barony benevens een dorp en kafteel
BORIA, kleine gefortificeerde ftad in Arragon, in Vlaanderen, tuiTchen de rivieren de Schelde en
in het bisdom van Tarragona in Spanje, niet Ver Rupel, op de Brabantfchè grenzen.
Van den berg Caunus k Mont Cayo genaamt, en
BORNHÖVÊT, beroemt dorp in Wagrien, daar dé
ï o raylen van Saragoifa. De grond is vruchtbaar oude Holfteiners hunne landsdagen in 't open Veld
in 't voortbrengen van w y n , oli en vlas. Filippus gehouden hebben*
V. heeft haar in 't jaar 1708. den naam van een
DORNHOLM, eyland in dë Ooftzee * de kroon
edele en zeer getrouwe ftad gegeven , en haar toe- Denemarken toekomende, 20 m ; van de Schonigeftaan een Leliën een Leeuw in haar wapen te mo- fche kuiten ten ooften gelegen , word in vier
gen zetten.
ambachten gedeelt. Daar is weinig merkwaardigs
BORIQUEN , een van de eylandenBarlovento,inde o p , behalven de kaftelen Hammeilius, Sandwyk
Noord zee by America; het is klein,maar vrucht- en het fteedje PvOttum.
baar van zuiker, gember, en kaneel, en hoort de
BORNO, een koningryk benevens een ftad van
Spanjaarden toe.
den zelven naam in 't land der Moren in Africa 9
BORISSGW , kleine ftad benevens een flot in Lit- door 't welk de vloed Niger ftroomt. De inwoners
touwen in het Waiwoodfchap Minsk, aan den vloed hebben een koning, maar geen Wetten noch GodsBerezina.
dienft,
BORKUM, BURCHANA, klein eyland in de DuitBORNO, een vloed in Savoien , welke in ;.dcj&
fche zee, niet ver van de provintie Groningen, vloed Arve valt
waar toe het ook behoort.
BORNO, groot meir in Nigritien in Africa.
BORMES, klein vlek op een berg inProvence in
BORNSTAD, kleine ftad in Zevenbergen , z nu
Vrankryk.
ten ooften van Hermanftad.
BORMIA,BORMIDA,ZO hieten twe kleine vloeden
BORNSTEDT, is tegenwoordig maar een dorp bein Italien, welke beyde in het marquifaat Finale nevens een oud bergkafteel -, waar van men niet
ontfpringen, by ^eiTana in een lopen, en zich in meer als de puinhopen ziet , in het graaffchap
den Tanaro ftorten.
Mansfeld, waar naar de katholyke linie der graven
BORMI'.I, WORMIO , graaffchap aan dè Tyrol- en vorften van Mansfeld den naam voert.
fche grenzen, de Graauwbundiers onderdanig, en
BOROUGHBRIDGE' , kleine ftad in de provintie
een deel van de Valtelins, 't welk rontom met Yorck in Engeland , aan den vloed U r e , alwaat
bergen omringt is. en in 5 gemeentcns verdeelt 'er hier een brug over heen legt.
werd. De hooftftad daar van hiet ook Bormio,
BoRowANNY, FARBAS, ftad en fchoon ftift van
legt aan den vloed Adda, is gefortificeert,en lieert reguliere koor-heren in de Bechiner kreits in Boheeen goed ilot. Naar deze ftad worden in deze men.
ftreek de hoge Alpen het Wormfer juk in 't ,atyn
BORRIANV i kleine ftad aan de golf van Valentf*
Brau;ir.s , o{: ju^a oimhra genaamt. Niet ver in . p:i:jci?.
daar van da-m zyn beroemd- gezondheids ba-l-n,
; > . . - > I - M A , klein maar fchoon eyland in het
R 2,
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meir van Como ïn 't hertogdom Milaan, den gc~ ften aan Servien. Het word in opper en neder
^ezen ^eyzerlyken onderkoning van Napels, graaf rioinkn verdeelt, waar van het laatft gemelde ook
ivarel Borromeus, toekomende.
dik wils Herzegovina, of het hertogdom van Stei'aba
BOIIROMEISCHE EYLANDEN, zyn twe kleine ver- genaamt word, heeft 3 Sangiacaten en een Dada,
nraaklyke eylanden op het zuidiyke deel van het die te Bagnialuc refideert, en het gantfche land regrote meir in 't Milaneefche gebied, het graaflyk geert. Het heeft overvloed van rundvee en fchageflacht van de Borromei toekomende, Zy wor- pen, en men vind 'er veel goud en zilver mynem
den ook wegens de menigvuldige konynen , die 'er
BOSPHORUS, zie Fret urn.
op gevonden worden, Ifole de Conigli, de konyBOSPHORUS CIMMERIUS, zie Caffa.
nen eylanden, genoemt.
BOSPHORUS T H R A C I A , zie Conjïmtmopehn,
BORSALO, een koningryk in 't land der Moren in
BOSQUE , zie Bofcbi.
Africa, aan den vloed Gambea, benevens een ftad
BOSRA , of Bojferet , ftad in 't fteenachtig Aravan den zelven naam.
bien, 'm Azien.
BORSELEN, oude barony op het eyland zuid BeBOSSONVILLE, in het Duitfch Bufendorp, kleine
veland, die in'tjaar 1532. Van 't water overitroomt ftad en beroemde abdy in Lotteringen, aan den
ivierd.
Nied-ftroom, 5 mylen van Mets.
BORSTEL, ftad in Weftfalen, in 't bisdom OsnaBossu, BOSSY, BOSSUR, kleine ftad en fchoon
brugge.
ïlot in Henegouwen , dicht by Valenciennes, waar
BORSTWERING, zie Parapet.
naar een graaflyke familie den naam voert. D e
BORT , kleine Had in de provintie Limofin, aan graven van Boflu zyn door huwelyk aan het prinsden vloed Dordogne in Vrankryk.
dom Chimay geraakt, en voeren daar den titel van,
BORTANGE, BOURTANGER F O R T , veiling mid- Zie Chimay.
den m het grote moeras Bortange, in het gebied
BOST, zie Buft.
van Groningen, aan de Munfterfche grenzen.
BOSTANGI-BACCHI, is de opperfte opziender over
lioRTHwic, Had in zuid Schotland in de provin- de lufthoven en de fonteynen van den groten heer,
tie Lothiane.
BOSTENACH, ftad in het" graafichap Vianden, in
BORTOIANO , gefortificeert vlek in 't Cremo- het aartsftift Trier.
neeich gebied m 't hertogdom Milaan.
BOSTON, NEW-LONDON, fchone gefortifkeerde
BORVA, kleine ilad in de Portugeefche provintie ftad in noord America in nieuw Engeland, beneAlentejo , 2 mylen van Villa Viciofa , heeft een vens een goede haven aan de zee van Canada, Zy
kalteel.
dry ft fterken handel op de Barbados met itokvifch ?
BOR YANIA, bergvefting in opper Ongaryen by Erla. hout, yzer, iynwaad enz. Zy word te onrecht
BORYSTHEKES , zie Dniejhr.
in de nieuwe landkaarten Briftow genoemt.
^ BOSA, Bosi, oude ftad op het eyland Sardinien,
BOSUETA, kleine vloed in Slavonien, welkefcich
caar de vloed Bofa in de zee valt. Zy heeft een in de Sau ftort.
goede haven, een citadel, Saravalle genaamt, en
BOTABA , een van de Dieve eylanden in den Areen bisdom onder den aartsbiffchop van Tore be- chipel van St. Lazaar.
horende.
BOTADON, kleine ftad in Engeland, inde proBOSCH , een klein eyland in de Noort zee aan vintie CornwalL
de Friefche grenzen, tuflehen de eylanden SchierBOTH, kleine ftad in opper Ongaryen, 5 mylen
Monnikooge en Rottum.
van Hatwan.
^ BOSCKI, Bosco, BO-SQUE, aangenaam vlekmidBOTHNIA, groot landfehap in het noorder deel
cten^ in een bofch gelegen , in 't Alexandrynfche ge- van Zweden r aan den Bothnifchen zeeboezem,
fcied van het hertogdom Milaan, alwaar paus Pius is een koud, flecht bewoont en flecht betimmert land.
V. dio in 't jaar 1710. van Clemens den XI. gecaBOTHNISCHE ZEEBOEZEM of Dumashaff, is het
ïionifeert is, uit geringe ouders geboren was. Het noordelyke deel van de ooft zee, waar van de
legt niet ver van Aleftandria, en had voor dezen provinte BOTHNIA den naam voert.
zjn eigene graven, maar tegenwoordig hoort het' BOTTELIER, een zekere fcheepsbediende, welke
den markgraaf Bonello toe.
over de bottelery of fpyskamer en over al de proviand van het fchip geftelt i s , en die onder 't volk
BOSENHAM , ftad in SufTex in Engeland.
BOSINGEN , ftad in Zwitzerland , in 't canton uitdeelt. Op de oorlogs-fchepen is de bottelery in;
't gemeen in 't ruim by de keuken, en is daar een
Freyburg, aan den vloed Senfen.
BOSMAN, een fcheeps bediende, die de anker- gat in, waar door men de proviand langt.
BOTTENI.EUEEN , een gebied van den bülchop
•touwen bewaart , en beveelt wanneer de ankers
van Wurtsburg in Franckenland.
uitgeworpen of gelicht moeten worde:;.
BOTZAU, zie Oranjenburg,
BOS.NA, vloed in Bosnien, welke zich te Arki
Ia de Sau ftort.
BoïZEN,zieB0£ÉW.
BOSNA SARAI, zie Sarah.
BOVA, kleine ftad in Calabria Oltra in 't rykvan
BOSNIEN , een Europeefch koningryk, 't welk Napels, benevens een bisdom,, onder den aartsvoor dezen onder Ongaryen behoorde, maar te- bülchop van Reggio ftaande.
BOUCANIEKS, ZO noemt men de Caraïben, hegenwoordig onder Tarkfche gehoorzaamheid ilaat,
grenft ten noorden aan Slavonien, ten weiten aan dendaags Cannibalen, welke wilde volkeren op de
£roatien, ten zuiden aan Dalmanen > en ten 00- AntiJiifche eylanden in America zyn, Naderhand
heeft
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BOÜLONOÏS ] graaffchap in Picardyen^, 't welk
heeft men dezen naam ook aan de Spaanfche en
FranfTche jagers die zich daar bevinden, in 's ge- yoor dezen beroemde graven gehad heeft.
lyks ook aan de zeerovers gegeven,
BOVOLENTA, vlek aan den kleinen vloed BacliiBOUCHAIN, BUCH, kleine gefortificeerde frad en lione , in het Venetiaanfche landfchap Paduano»
flerk flot in Henegouwen, aan den linken Oever 't welk redelyk wel tegen een vyandlyken aanval
van de Schelde, de kroon Vrankryk toebehoren- verfterkt is.
de. Den 13 feptember 1711. wierd zy van de BOURBON , MASCABJNHE , S. APOLLONIA, eyhoge Geallieerden verovert , en den 19 october land in Africa, in de Ethiopifche zee. Het heeft
van het volgende jaar op de zelve wyze door de een berg die vuur uitwerpt , anders is het zeer
Franflchen weer ingenomen.
vruchtbaar, en hoort de Franfchen t o e , die het
BOUCHAUT, flot en heerlykheid in Brabant, in 1659 ingenomen hebben. Der zelver lengte is 15
*t jaar 1005. tot een barony verheven, en den heer en de breedte 10 mylen, het heeft een gezonde
van Aflbnleville toekomende.
lucht, geeft veel witte peper, aloë, ebben-en anBOUDRY, EAULDRY, kleine flad op een heuvel der hout, veel land-en zee fchilpadden, en heeft
in liet graaffchap Neufchatel, en de hooftflad van de fchoonfle papegaaien van de werelt. Hier laneen grote Caflelany.
den de fchepen, wanneer zy uit Ooilindien te rug
BOVENA , enige kleine eylanden van de Hieri- komen, gemeenlyk aan.
fche in de Middelantiche zee, niet ver van de kuil
BOURBON-LANCI , BOURBON L'ANCIEN , L ' A N van Provence.
CEAUMH, ilad in het hertogdom Burgundien, niet
BOVENTBN, flot en vlek aan de Leine, in de ver van de Loire, benevens een oud ilot op een
vrye heerlykheid Plefle in neder Saxen, waar naar rots , by 't welke beroemde gezoadsheids baden
voor dezen een adelyke familie genoemt wierd.
zyn.
BOURBON L'ARCHAMBAUT , hooftflad van het
BOUFLERS , flot en hertogdom in de Franfche
provintie Beauvailis, 3 m. van de flad Beauvais, landfchap Bourbonnois in Vrankryk. Zy voert den
op het eyland van Vrankryk, waar naar het beroem- titel van een hertoglyk Pairfchap, en word door
de geilacht der hertogen van Bouflers genoemt een kafteel, dat naar" de oude wyze gefortificeert
is, verdedigt , ook zyn hier gezondheids baden.
word.
Het oude en beroemde geflacht van Bourbon in
BOVIGNES, zie Bovines.
BOUILLON, klein hertogdom tuflch en het bisdom Vrankryk, uit welke het koninglyk huis, dat heLuik, en het hertogdom Luxemburg gelegen, 't dendaags op den troon zit, gefproten is, heeft hier
welk de flad Bouillon, de vlekken Miruart, S. Hu- den naam van gekregen. Tegenwoordig voert in
bert , Rochefort Logne. , Hiergues enz. begrypt. Vrankryk den titel van hertog van Bourbon LudoVoor dezen heeft het de hertogen van Bouillon vicus Henricus uit het huis van Condé, welke den
toegekomen, waar van de noch in Vrankryk le- 18 auguflus 1692 geboren is, en voor enigen tyd
vende hertogen van Bouillon en Prinflen vanTurenne eerfte ftaatsdienaar in Vrankryk geweetl is.
BOURBONNE LES BAINS , kleine maar welgeboude
herilammen ; maar tegenwoordig bezit het de kroon
flad aan een berg in Champagne in Vrankryk, aan
Vrankryk.
BOUILLON , kleine flad aan den vloed Semoy, de grenzen van Burgundien en Lotteringen, heeft
benevens een flerk kafteel dat in de rots uitgehou- beroemde gezondheids baden. Boven op den. berg
wen is: zy is de hooftflad van het hertogdom van de- flaat een oud kafteel, met dikke muren en een
gracht omringt, en onder leggen de baden, welke
zen naam, in 't bisdom van Luik gelegen.
BOÜIN, klein eyland in het hertogdom Retz in voor de vremdelingen zeer bequaam gemaakt zyn.
de provintie Bretagne in Vrankryk, beneden den Den 1 mey 1717. is de gantfche flad benevens
het flot door een fchriklyken brand in de afch gemond van de Loire.
BOUIN , vermaaklyk vlek in de Franfche provin- legt.
BOURBONNOIS,landfchap in het generaal gouvertie Forets, aan den vloed Lignon.
BOVINES, BOVIGNES, kleine flad aan de Maas, nement Lion in Vrankryk, 't welk tegen 't noorden en weften aan de landfchappen Nivernois en
In het graaffchap Namen.
BOVINO, kleine üad in Napels, in het landfchap Berry , ten zuiden aan Auvergne , en ten ooilea
Capitanata aan den vloed Cervaro , dicht aan 't aan het landfchap Forez en het hertogdom BurApennyniche gebergte, benevens een Bisdom, dat gundien grenit.
onder den aartsbiilchop van Benevento flaat.
BOURBOURG , zie Borhorch,
BouLDRï, zie Boudry.
BOURDEAUX , hooftflad der provintie Guienne
BOULOGNE, hooftflad van het graaffchap Bou- aan den vloed Garonne, welke een der grootfte ,
lonnois in Picardyen in Vrankryk, daar de vloed fchoonfle en rykfte kooplieden in Vrankryk is, en
Liane in de zee van Bretagne valt. Het zyn twe twe citadellen heeft, het flot Ha en het flot Tromlieden , opper-Boulogne legt op een heuvel , en pette genaamt. Zy heeft een aartsbisdom, parleomtrent 150 fchreden van neder-i'oulogne , heeft ment, univerfiteit, welke in 't jaar 1441 gefticht
ten goede citadel, fortificatie en haven, benevens wierd, en een goede haven, daar vele fchepen met
een Bailluage en een bilTchop, die onder Rheims de wynen, die in die landllreek waflen, beladen
behoort.
worden. Haar aartsbiflchop heeft den titel van
BOULOGNE. , kleine flad in Vrankryk in Gas- primaat van Aquitanien, en het omleggende landfchap word leBourdelois genaamt
konje, aan den kleinen vloed Gers»
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BOÜRDÊAÜX, groot vlek aan den vloed Roubioti
,n Dauphiné.
BOURDFILLE, kleine ftad in de Franfche provmtie Perigord in Guienne, waar naar een beroemt
geilacht in Vrankryk den naam voert.
BOLIRDELOIS , klein landfchap in het eigentlyke
Guienne, om de ftadBourdeaux gelegen.
BOURG, zo noemt men m \rankryk de plaateen die noch Heden noch dorpen zyn. Enige zyn
met muren omringt, enige niet, daar by houden
zy in 't gemeen jaarmarkten, zo dat zy zo veel
als de marktvlekken in Duitsland zyn.
BOURG SUR MER , kleine ftad aan de vloed
Dordogne in Guienne,

BOU. BOW. BOX. BOY,
BOURMONT, kleine ftad in 't hertogdom Bar m
Lotteringen, 7 mylen ten zuidweilen van Nan cy
niet ver van de Maas.
BOURNONVILLE, kleine plaats in het graaffchap
Boulonnois in Picardyen, aan de grenzen van Artois , voert den titel van een hertogdom , en is
1652, tot een pairfchap verheven.
BOURON, Turkfche Had in Romanien, aan een
meir van den zelven naam.
BOURSE , of Burfa, Turkfche Had in Natoliën t
en een van de voornaamlte des Turkfchen ryks.
Zy heeft een aartsbisdom en een citadel.
BOURTANGE F O R T , zie Bortange.

BOUTAN , koningryk in ooft Tartaryen in ABOURG EN BRESSE, hooftilad van het landfchap zien, achter des groten Mogols landen, daar men
BrelTe aan den vloed Reiffoufe , benevens een bail- de befte rhubarber en mufcus van daan krygt.
BOUTE-SÈLLE , zie • Butta-fella*
luage en preiidiaal.
BOUTON , BATON , een van de Molukfche eyBOURG D'OYSANS, kleine maar neringryke ftad
landen in Azien, 4 mylen van het eyland Celebes,
aan den vloed Romanche in Dauphiné.
BOURGANEUF, kleine ftad in het landfchap Mar- is 25 mylen Tang en 20 breed. Het is volbofTchen,
en heeft een grote Had Caiafufung.
che, aan den vloed Taurion.
BOUTONNE, vloed in Vrankryk, welke in Pol• BOURGES , hooftilad der provintie Berry in een
moeraffig land , daar de rivieren Eure en Auron tou ontfpringt, en zich met de Charente verenigt,
BOWENS , kleine ilad op het eyland Fuhnen, bete zamen komen. Zy is groot , heeft een aartsbisdom , bailluagie, preiidiaal, en de aartsbiffchop nevens een goede haven*
•BOXBERG, kleine ftad, amt, en Hot in Francvoert den titel van primaat van Aquitanien. Hier is
een univerliteit , en een veiling la Grande Tour kenland, dicht by de ftad Lauda, aan het Odengenaamt , dewelke zomtyds tot een kerker voor wald, den keurvorft van de Palts toekomende.
iraatsgevangeiis verftrekt
BOXMEER , heerlykheid en ftad in het graaffchap
BOURGET , vlek niet ver van de Rhone in Savoien, Zutfen aan de Kieeffche grenzen, den graaf van
2 mylen van Chambery , aan een meir van den den Berg toekomende.
BOXTEHUDE , Had en veiling, in 't hertogdom
zelven naam, dat vier mylen lang, en zeer vifchryk is.
Bremen, aan den vloed Efte, niet ver van daar
BOURGOGNE , groot landfchap , de kroon van dezelve in de Elve valt, 3 mylen beneden HaarVrankryk toebehorende, 't welk uit twe provintien burg. Hier vaart men meeft over de Élve, wanbeftaat," naamlyk uit het hertogdom Bourgondien, neer men van Hamburg naar Bremen reizen wil.
BOXTEL , ftad en heerlykheid in Brabant ,
en Franche-Comté. 't Is een van de twaalf geneaan den vloed Dommel, 2 mylen van 's Hertorale gouvernementen van Vrankryk.
BOURGOGNE, NEDER BURGUNDIEN, of het her~ genbofch.
togdom Burgundien, 't welk ten ooften aan Franche- BOYAAR, was voorheen een titel in Mufcovien,
Comté , ten zuiden aan de landfchappen BrelTe en welken die gene voerden, die de voornaamfte beBeaujolois, ten wellen aan Bourbonnois en Niver- dieningen in de hofitad en in de hoge collegien benois , en ten noorden aan Champagne grenft. kleedden. Derzelver getal ilrekte zich zelden over
Het word in acht bailluagien verdeelt, welke zyn de 40 uit, waar onder de meefteKneefen of PrinsI'Auxois , l'Auxerrois , l'Autunois, Ie Dijonois of fen waren, gelyk ook de oudfte en aanzienlykire
het eigentlyk zo genaamde Burgundien, Ie Chalon- luiden maar tot deze waardigheid geraakten. De
nois, Ie Charollois, leMafconois en Ie bailliage de vorige Czaar heeft dezen titel gants laten vervallen»
Ia Montagne. Dit hertogdom komt de kroon Vrank- en voeren den zelven niet als enige oude heren,
ryk toe.
die hem noch onder de oude regeringsform gekreBOURGOGNE, OPPER-BURGUNDIEN, of Franche- gen hebben,
Comté , graaffchap , 't welk ten wellen, aan het BOYAU , is een gracht met borftweringen voorhertogdom Burgundien en een deel van Champagne, zien , welke van de eene loopgraaf tot de andere
ten noorden aan Lotteringen, ten ooften aan het getrokken word, om van de eene in de andere te
graaffchap Mumpelgard en aan Zwitzerland , ten kunnen komen. Anders noemt men ook Boyau
zuiden aan het landfchap. BrelTe en Gex grenll. een beuling van linnen, die tot aanlleking der myMen verdeelt het in drie delen, namentlyk 't op- nen gebruikt word.
per, middel , en nedergraaffchap Burgundien-, en
BOYEZ, heydenfche prieilers in America, welke
het komt de kroon Vrankryk toe.
de wikten gebruiken om hun Afgoden te bezweBOURGOIN, kleine ftad m het landfchap Viennois ren, leder Boy e heeft een byzonderen Afgod,
in Dauphiné, beroemt wegens haar hennip han- dien hy met het lollen van enige woorden en met.
del.
den tabars rooiv bezweert.
BOYNE, vloed in het lerfche landfchap Lein'ler,
BouRGueiL, kleine ftad in de provintie Anjou >
heeft een flot en-een benediélyn^r abdy.
cue zie:, beneden Drogheda in de lerfche zee ilorr.
Bo*-
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BOVNEEURG, oud bergflot in Heffen, niet ver Brabant genomen, tot dat het zich na den ü?,g by
van Contra, is het ftamhuis van het overoude nu Rameillies aan Karel 111. onderwierp, en ook ingiet
vryheerlyke en graaflyke gellacht van dezen Raftadfche vredens-verdrag Karel III. als Roomfch
naam.
keyzer toegedeelt is. Dat deel van Brabant begrypt
2.6 fteden en 700 dorpen onder zich, maar tot het
BOZA, Ongarifch vry berg-fteedje.
BozfcN, beroemde koopitad met bergen omringt Hollantfche Brabant behoren 's Hertogenbofcli *
aan den vloed Eifack in 't bisdom van Trent, ió Bergen op Zoom, Breda, enz.
myien van Infpruck. Zy is wegens haar goeden
BRABANTSCHE GOUD E BUL , is een zeker hantwyn bekent, en heeft 4 beroemde jaarmarcktcn, eert dat keyzer Karel IV. in 't jaar 1349. aan de
welke uit vele landen iterk bezocht worden. Zy tegering van Bruffel gaf, uit kracht van 't welke
heeft een kadee!, is de reiidentie plaats van den geen onderdaan en leenman uit Brabant, Limburg
Öoftenrykfchen landshooftman in Etichland , en en Antwerpen voor een ander gerecht betrokken
word alhier jaarlyks viermaal het hofgericht we- worden, of wegens fchulden op een andere plaats
gen Etfchland, dat is het land dat om de Adige vaftgezet of anders moeilyk gevallen kan worden.
legt, gehouden.
Dit voorrecht is naderhand zeer ver uitgebreyd,
BOZEN BURG , zie Boit zen burg.
en zyn deswegen door de Keur-Rhynfche enWeftBOZENTIN, BOZANTIA, BOZAGIA , kleine maar faalfche Ryks-ftanden grote klachten op de Rykseenigzins gefortiflceerde ftad in het Waiwood- dagen in gebracht.
fchap Sendomir in klein Polen, aan den voet van
BRAEECK, flot en vlek in Weftfalen, een myl
den Kahlenberg. De bisfchop van Cracou refideert van Dorden,waar naar de vryheerlyke familie van
aldaar in .het paleys, 't welk heel cierlyk geboud Brabeck den naam voert, en waar uit Jodocus Eden met fchone tuinen voorzien is.
mundus, eertyds biffchep van Hildesheim, geiproBozzo, Bussus, vloed in 't hertogdom Milaan, ten w7as.
die by Bozzolo uit Lago Maggiore voortkomt, en
BiiABORG, kleine ftad in de provintie Ooft Gothin Lago di Gavira valt.
land in Zweden, aan den vloed Motala, 4 mylen
BOZZOLO , landfchap en kleine ftad in het Man- ten noordooiten van Linkoping.
iuaanfche gebied, tuffchen Mantua en Cremona.
BRACCIANO, middelmatige itad aan een meir in
Zy heeft den titel van een vorftendom, en is de het kleine hertogdom Bracciano' in den kerkelyken
reiidentie plaats der vorften van Bozzolo uit het ftaat, die prins Livio Odefchalchi, een neef van
huis Gonzaga geween, die anno 1703 uitgeftorven paus Innocentius XI. toekomt. Niet ver van de
zyn, waar op de tegenwoordige hertog van Gua- ftad Bracciano zyn warme gezontheids baden.
ftalla in -t jaar 1708 dit vorltendom van den keyzer
BRACCIO DI MAINA, de grootfte van de 4 proter leen kreeg.
vinciën in Morea, maar die zeer met hoge bergen
BRA, fraaie ftad in Piemont, niét ver van den opgepropt is, anderfins ook Zaconia genaamt.
vloed Tanaro. Zy had voor dezen eenfterkka- BRACHBANT , DE AARTS-DIACENY BRACHBANT
üeel, maar het is geilecht, en in 't jaar 1628 een of klein Brachbant, een zeker gebied in Henegouwen , waar in de fteden Condé'en Leufe leggen.
Capiieyne klooiler daar uitgemaakt.
BRACHHUSEN , kleine ftad in het graaffchap Hoya,
BRAAM-ZEYLEN zyn twe zeylen op een fchip,
komt na het affterven van den hertog van Zeil den
die aan beyde de braamftengen vaft zyn.
BRAAMSTENG , de voor- en grote braamfteng, keurvorft van Hanover toe.
BRACHIPULT P O I N T , zie Braychypult.
syn kleine maften, welke men boven op cle grote
BRACHIUM SECULARE, DE WERELTLYKE A K M ,
maii en op de fock zet.
BRAATSPIT,ESPONTON, een foort van een halve hiet het geweid of de byftand van de wereltlyke
piek, daar men zich gemeenlyk op de Schepen van overigheid.
BRAGHMANEN, BRAMANS, BRAMINEN, Indiaanbedient als men entert.
BRABANT, hertogdom en een van de 17 provin- fche wysgeren en navolgers der oude Brachmanen,
ciën der Nederlanden , 't welk ten noorden aan welke geloven dat de eerftemenfch,dien zy BrachHolland en Gelderland, ten weiten aan Zeeland me noemen, 8 werelden gefchapen heeft, die on€n Vlaanderen, ten zuiden aan het graaffchap He- ze wereld gelyk zyn, en welke'hy door zyn ftadnegouwen , en ten ooilen aan het bisdom van Luik houder regeert. Voor 't overige geloven zy dat de
grenll Het hoort ten delen het huis van Ooften- Ziel uit het eene lyf in het ander vaart, en houden
jyk , voorheen de kroon Spanjen, ten delen de zeer ftrenge vafteh, menende ook dat men geen
'vereenigde Nederlanden toe, warom het ook in 't levendige fchepzels ombrengen of eten mag, hebSpaanfche (nu Ooftenrykfche) en het Hollandfche ben een byzonderen eerbied voor koeien en paauBrabant verdeelt word. Het eerfl genoemde is het wen, en kaftyden zich op allerly wyze, waar door
zuidelyke en grootfte, het laaifte het noordelyke zy by 't gemeene volk in groot aanzien geraken,
deel, en in het Ooftenrykfche deel is een landitreek Z.y zyn zo ervaren in de fterre-kunft, dat zy in 't
die Wals-Brabant genoemt word. Volgens een an- uitrekenen der Eclipfen geen minuut miflen. T o t
dere verdeling beftaat deze provintie uit 4 quartie- een teken hunner waardigheid dragen zy over de
ren, Leuven , Bruffel , Antwerpen, en 's Hertogen- fchouders op het blote lyf 3 of 4 fnoeren of dunne
bofch. Na het affterven des laatften konings van toutjes die zy hun leven lang niet afleggen. De
Spanje, Karel IL had de kroon Vrankryk in naam Samanici wordea onder hen voor de wyften geyan Filippus V. bezit van het gantfche Spaanfche hoiiden ? ga deze roemen dat zy van des Pafriarchs
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triarclis Abrahams bywyven afftammen.
^
BRACKE , dorp , ilot en
^ amt- m 't ^
smgo geléLippe omtrent een quartier uurs van L,e
in1p
gen, daar de graaflyke uitgezette linie
<
den 21 februari 1709 uitgeftorven is, 3 en heeft de graaf van
der Lippe ( die in 't jaar^ 728 geftorven is ) door
het recht van eerftgeboorte bezit van de ontruimde
goederen genomen.
BRACKEL, ftad aan den vloed Nette, in t bisdom Paderborn.
^BRACKEL , kleine ftad in 't bifdom Hildesheim.
BRACKENBERG, keurvorftelyk Hanovers amt in
*i vorftendom Calenberg.
BRACKENHEIM, ftad en amt aan den vloed Zaber, m de Zabergau, 1 mylen van Heilbron, den
hertog van Wu-rtemberg toekomende.
BRACKLEY, kleine ftad in het graaffchap Northampton in Engeland, welke zitting en item in 't
Parlement heeft.

BRAID ALBAN, AitABAN, kleine provintie in *i
noorden van Schotland, tuffchen de landfchappen
Loquabyr , Athol , Strathern , Mentheit, Lenox
en Argyle, daar de vloed Tay ontfpringt.
BRAILOW, kleine ftad aan den vloed Bar in neder Podolien in Polen.
BRAINA , BRENNE , kleine ftad aan den vloed
Veile in 1'Ifle de France.
BRAINE LE COMTE, kleine ftad in Henegouwen t
benevens een Caffelaney , 3 mylen van Mons.
BRAINE L'ALEU , kleine ftad in't zuidelyke Brabant , tuftchen Mons en Nivelie. Een half uur daar
van daan legt een abdy van den zelven naam, ge~
meenlyk Woulter-Braine genaamt.
BRAINE LE CHATEAU, ilot in Henegouwen aan
de Brabantfche grenzen, een uur van Halle, anno
1681 is het voorden prins de la Tour en Taxistot
een vorftendom verheven.
BRAIT , zie Breit.

BR AKER NES , kleine ftad in Noorwegen , in de
provintie Aggerhus, aan den vloed Dramnie, 14
mylen van Chriftiaan-ftad gelegen.
BRACTEATI, zie Nummi BraSieati.
BRALIN , middelmatige ftad , benevens een kaBRADANO, vloed in het landfchap Bafilicata in
't ryk van Napels, welke in 't Apennynfche ge- fteel in de vrye ftants heerlykheid Wartenberg in
bergte ontfpringt, en zich in de golf van Taranto neder Sileiien, anderhalf myl ten ooften van de ftad
Wartenberg gelegen.
ftort.
BRAMA , ftad op het fchier eiland over de GanBR ADER , een luftwoud niet ver van Wenen.
BRADFORT, kleine ftad in de provintie Wiltshire ges in Azien , aan den vloed Menaii , tegen de
grenzen van het koningryk Tunquin, is den koin Engeland, twe mylen van Glocefter.
BRADY, ftad aan den vloed Pruth in de Mol- ning van Ava onderdanig,
BRAMANT, kleine ftad in Savoien in de provindau.
tie
Maurienne aan den vloed Are.
BRAEMSTEDE, groot hertoglyk vlek in het amt
BRAMASANT , vlek in het canton Bern , in het
Segeherg in de provintie Stormarn in Holftein, aan
den vloed Br «hm, zes mylen van Hamburg. ^ Men land van Vaux, aan het Geneeffche meir.
BRAMBACH , vlek in de neder-Palts in 't hertogvind 'er een ftenen Roeland, weswegen de inwodom Simmern, onder het amt van Birckenfeld beners ftads gerechtigheid pretenderen.
horende. Een ander vlek van den zelven naam
BRAGA, hooftftad van.de provintie Entre Dou- legt 'er in 't hertogdom Wurtemberg, niet ver van
ro y Minho in Portugaal , aan den vloed Aleile Etlingen.
of Sethen , niet ver van den vloed Cavado. Zy
BRAMINEN, zie Brachmanen,
is groot en volkryk, ook heeft zy een aartsbiffchop,
BRAMPOUR , ftad in het ryk van den groten Modewelke te gelyk het wereldlyk rechtgebied over gol in de provintie Candis, benevens een kafteel,
'de ftad heeft, en zich primaat van Spanje noemt, op 't welk de gouverneur van dat land reiideert.
fchoon hem deze titel van den aartsbiffchop van Hier word veel fyn katoen gemaakt.
Toledo betwiit word,
BRAMPTON, vlek in de provintie Cumberland in
BRAGANZA, ftad tuffchen het gebergte aan den Engeland, aan den vloed Irthing.
vloed Sabor , in de provintie Tra-los-Montes in
BRAMSTEDE, zoek Braemftede.
Portugaal , is de hooftftad van een hertogdom ,
BRANCASTRE , vlek in de provintie Nortfolk in
waar uit de hedendaagfche koningen, die zedert 1640 Engeland, aan de golf van Bofton.
den troon bezitten, afitammen. De hertogen van
BRANCION , ftad in 't hertogdom Burgundien,
Braganza hadden voor alle andere grandes van Span- benevens den titel van een graaffchap.
je het voorrecht zich onder het troon-verhemelte
BRAND, e-en bergviek in de Ertsburgifche kreits
van de Spaanfche koningen te zetten, en hun ge- in Mifnien, een half myl van Freiberg, onder dat
wone verblyfplaats was deftadVilla Viciofa. Deze kreits-amt behorende.
plaats wierd 1710 by den inval der Franfchen in
BRANDACK , fterk kafteel en pas in Bofnien in
het Po.rtugeefche gebied van dezelve belegert, maar Ongaryen.
ook gaauw weer verlaten.
BR AND AM , ftad op het eyland Java in Azien, welBRAGANZA, groot vlek aan de grenzen vanMar- ke den koning van Surubaya onderdanig is.
ca Trevifana , in de Venetiaanfche provintie ViBK ANDEIS , kleine ftad en ilot in de Kaurzimer
centine, daar zeer goede wyn waft.
kreits in Bohemen , aan de Elbe , 3 mylen van
BRAHELUND , zie Grenna.
Praag, welke de tegenwoordige keyzer als koning
BRAHILOW, IBRAHIL of BraH, kleine ftad in Wa- van Bohemen in 't jaar 1713 zyne gemalin tot een
Jachyen , daar zich de vloed Seret in den Donau douari gemaakt heeft, Noch een ftad van den
ftort , 22. Ongarifche mylen ten ooften van Tergoviii
BRACLAW , zie Braflaw.
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i-elven naam legt *er in de Koniggratzer kreits aan heeft het voorrecht dat niemand van zyn vonniiTen aan enig ryks gericht appelleren kan, 't welde Orlitz, niet ver van Chocznie.
BRANDENBURG, de MARK BRANDENBURG, een ke niet alleen de Keur mark, maar ook zedert eni~
Uan de grootite landfchappen in de Opperfaxifche gen tyd alle andere provintien aangaat, tot welk
kreits in Duitlland, 't welk ten wetten-aan het her- einde een opper-apél-gericht voor alle landfchappen
togdom Lunen-burg , ten noorden aan Meklen- in Berlyn a^ngelegt is. Voor 't overige heeft hy
burg en Pommeren, ten ooiten aan Groot Polen, het voorrecht van nieuwe tollen op te rechten, en
en ten zuiden aan Silefien , Lufatien , Keur-baxen de oude te verplaatzen en te verhogen, welk recht
en het hertogdom Maagdeburg grenit. Het is voor l>em evenwel de keurvorft van de Palts en Bmns't grootite gedeelte vruchtbaar van koorn , ryk van wyk-Lunenburg niet toeltaan willen, Insgelyks is
hout, wol, viicheryen, yzer, vlas, hennip , hop, fcy gerechtigt -molens aan-alle Aromen op ie rechtabak , veefokkery en zeer vele manufacturen, ten , en een meelter van de Johanniter orde door
kuniten en.handwerken , die onder de regering van de^ Mark, Pomeren en Saxen aan te Hellen. Zyn
den tegenwoordigen koning in top getrokken wor- crfkamerling is de vorft van Hohenzollern, welke
den: 't is ook zeer bequaam tot den koophandel, in zyn afwezenheid zyn plaats in de bediening van
nademaal het niet alleen met vele dromen en ri- dit hoge amt beldeed. Van het tegenwoordig keurvieren voorzien is, en veel lieden heeft die daar vorltlyk huis , zie onder Pruïffen,
aan leggen, maar ook door het nieuwe kanaal by
BRANDENBURG, oude en grote Had in de MiddelMuhirofe de Sprée en de Oder met elkander ver- mark aan den vloed Havel, waardoor zy intween
enigt zyn, en daar door tuïTchen de noord- en ooft- gedeelt word, namentlyk in Oud-en Nieuw-8randend&ee een communicatie gemaakt is, De meert e in- burg tien mylen van Maagdeburg. Beyde Heden worwoners zyn den Luitenchen, de overige den her- den tegenwoordig maar van eene-O verheid geregeert-,
vormden godsdienft toegedaan, en hebben zich in- en in de nieuwe itadis een Schepensbank;~de inwo*
zonderheid zedert enige jaren herwaarts veel Fran- ners generen zich met den ackerbouw, brouweryen,
fche vluchtelingen als ook uit de Paltz en elders laken en koufe fabryken, manufacturen en koopmanhier neergeflagen. Het heeft 6 delen, (i) De ou- fchap, welke laa-tft genoemde zedert dat zich hier
de Mark tuflchen de Priegmtz en de hertogdom- veel Franffche vluchtelingen ter neder gezet hebben ,
men Maagdeburg en Luneburg. (2) DePriegnitz redelyk toegenomen is. Deze plaats had voor detuflchen de Oude en Middelmark, en het hertog- zen een bisdom ? dat onder het aartsbisdom van
dom Meklenburg. ( 3 ) De Middelmark , welke Maagdeburg behoorde,, maar het is 1565 ingetrokken.
aan de nieuwe Mark-, Lufatien, Keurfaxen en Prie- Men vind 'er evenwel noch den Dom en het Domgnitz grenft. (.4) De Uckermark , tuflchen de kapittel op den burg, en van het zelve is een ridMiddelmark, het gtaaffchap Huppen, 't hertogdom der fchool gemaakt.
Mekelenburg en Pomeren. (5 ) De nieuwe Mark-,
BRANDENBURG , NIEUW-BRANDENBURG , ftad
welke ten weiten de Middelmark , ten zuiden Si- aan de Tollen zee in 't hertogdom Meklenbürg, z
lefien, ten ooiten Polen , en ten noorden Pomeren mylen van Stargard , waar van het naburige land
tot grenzen heeft. (6) Het hertogdom Croffen in de Brandenburger Werder genaamt wrord.
neder Silefien gelegen. Deze 6 landfchappen zyn
BRANDENBURG , flot en voornaamite Over-amt
eige provintien gebleven, maar de andere kleine- in 't koningryk PruilTen, aan 't Friilche Haf, daar
re, die nu en dan tot de Mark zyn gekomen, na- de Pregel daar in valt, in de provintie Natangen 5
mentlyk het land Sternberg, het Weichbüd Cott- mylen van Koningsbergen. Het daar by leggende
bus, de heerlykheid Peitz, het graaffchap Werni- fteectje Brandenburg word meeit van viiïchers begerode, de heerlykheid Dernburg, het land Teu- woont; en de grond is reedlyk vmchtbaar. De
jpitz, delandvoogdy Schiefelbein,, het land Berfeld, hooiiman over hetOveramt aldaar is directeur van
het land Bobersberg, het land Sommersfeld, en de den land-raad.
heerlykheden Schwed.., Bernitein , Vierraden , ZofBRANDENBURG s heerlykheid in Swaben beneden
fen, iieskau en Storckau enz. zyn in kreitzen ver- Kirchberg,in het gebied
van de graven Fugger gdegen.
deelt, en de Mark Brandenburg voor eeuwig ingeBRANDENBURG , vrye heerlykheid en Iterk flot
lyft. Kaar deze grote en machtige provintie voe- in 't hertogdom Luxemburg. Zy komt den graaf
ren de Markgraven van. Brandenburg den naam , van Salm toe.
welke tegenwoordig in drie hooftlinien verdeelt
BR ANDI:NSTEIN , floten amt in het graaffchap
worden , namentlyk in de koninglyke Pruiflifche Hanau , waar van daan het adeïyk geilacht van
.of de Keurlinie, die de gantfche Mark toekomt, Branditein zyn oorfprong en naam heeft.
m de Bareutfche, en de Onoltzbachfe of Anfpachfe
B R A N D I R , zie Br ulo t.
linie. De eerfte is gereformeert, de beyde laatlte
BRANDING DER ZEE , is een gevaarlyke plaats
Luitersgezint.
gemeenlyk dicht by den wal of't land, ook by den
1 RANDHNBURG, keurvorft van Brandenburg, is uitloop der rivieren en daar verbo ge klippen zyn,
de vierde waereltlyke keurvorft, en aartskameraar daar het water op het ondiep hruift en fchuimt,
van het H.Roomiche ryk, heeft de zesde item.by dat men het van ver zien kan, en moeten daarom
de keyzerlyke verkiezing, draagt by de key- de fchepen deze plaatzen zo veel zy kunnen verzerlyke procefilen den fcepter , reikt den key- myden;
zer daar" na het water toe om zyn handen
BR 4 N DIS , markt vlek in Meiflen , een myl van
Ie waflchen 3 eer hy zich aan tafel zet > en hy Wurtien.
S
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. BR ANDTS , flot in 't kanton Bern in Zw&zerland,
aan den vloed Emma, het ftamhuis van de graaflyke familie van Brandis, die zich tegenwoordig in
Tyrol bevind.
BRANDRIEDTEN , worden gebruikt om de mynen
aan te
iïeken.
. , ,, . «
BRANDSOE, klein eyland in de kleine Belt, komende het eyland Fuhnen toe.
BRANDWACHT r hietop zee de groote wacht voor
een vloot tegen den vyand.
BRANSKA, BRANITZKA , BRANTZIG, flot in Ze-

venbergen aan den vloed Merifch 3 mylen van
Deva.
BRANSKO , kleine ftad in Mofcovien aan den
vloed Dezna, in't hertogdom Novogrod Sewierski.
BRANSKO , ftad in Podlachien , aan den vloed
Narva, heeft een hof-gericht.
BRANSKO , ftad in Volhynien.
BRANTEICH , vefting aan den vloed Marofch in
Zevenbergen.
BRANÏOSME, vlek in de Franfche provintie Perigord, aan den kleinen vloed Droune, heeft een
abdy.
B'RASDNICK , zo hieten de feeftdagen in Mofcovien, en de grote feeften worden Weliki Brasdnick
genaamt.
BRASILIEN , zie Brefil.
BRASKOU, zie Backow.
BRASLAW, ERACLAW, BERCASLAW, Waiwood-

jfchap in klein Ruflien, aan gunt§zy de Podolien, aan
de Tartarifche grenzen. De ftad Braflaw legt aan
den vloed Bog, en heeft mecft houtc huizen.
BRASLAW , grote plaats in Polen aan de Courlantfche grenzen, aaneen groot meir, niet ver van
den vloed Dwina , 20 mylen van Wilna , word
van zommigen als een byzonder Waiwoodfchap,
van andere onder het Waiwoodfchap Wilna in Litthauwen gerekent , en anders ook Bratiilaw genaamt.
. BRASLOW , kleine ftad in Walachyen , niet ver
.van de Moldavifche grenzen.
BRASSAU , zie Croonftadt.
BRASSELSHEIM , een amt van den biffchop van
tWurtsburg

in Franckenland.
BRASSEN, zyn opeen fchip die touwen, waar
mee men de ree , waar aan het zeyl valt is , nu
jrechts dan weer links overllaat.
BR ATA , kleine ftad in 't koningryk Tripoli in Africa, tuffchen Lebeda en de golf van Sidra.
BRATELINO , zoek Pratolino.

BRA. BRE.
daar zo goede wyn watt als op de Canarifche ey~
landen. Het komt de Portugiezen toe.
BRAVADE , hoogmoed , fnorkery , ook hoon,
fchimp, trotfering.
BRAUBACH, amt en kleine ftad aandenRhyn, in
het neder graaffchap Catfenellebogen, den landgraaf
van Heffen Darmftad toekomende. Daar by legt
het fterke flot Marcksburg, gelyk ook het flot Philipsburg, en daar omtrent zyn veel minerale bronnen.
BRAVEREN, fnoeven, fnorken, breed op geven »
trotferen.
BR AVI, zo worden in Italien die gene genaamt,
welke zich voor een zekere fomme gelds gebruiken laten om anderen om te brengen , of op andere wyze te beledigen.
BRAULIO , grote berg in 't Alpifche gebergte in
Graubunterland, by de ftadBormio, aan de Tyrolfche grenzen, 't Is de voornaamfte berg onder de
Rhoetifche Alpen.
BRAUNAU , welgeboude ftad en reguliere vefting
in opper Beyeren in'tftift Paffau, beneden Burghaufen,aan den vloed Inn gelegen, heeft haareige landgericht, tot het rent-amt Burghaufen behorende.
BRAUNAU, ftad en fchoon Benediktyner kloofter
in de Koninggratzer kreits in Bohemen.
BRAUNECK, zie Brunegg.

BRAUNFELS, kleine ftad benevens eenfterk bergflot in het graaffchap Solms in de Oppërry nfche kreits,
6 mylen van Franckfort en een van Wetflar. Deze ftad , benevens het daar toe behorende graaffchap , is na het affterven der graven van SolmsBraunfels aan graaf Wilhelm Maurits van SolmsGreifFenftein door erfFenis vervallen, die ook zyn
refidentie hier naar toe verlegt heeft;
BRAUNSBERG, BRUNSBERG, ftad in Wermeland

in Poolfch Pruiffen , daar de vloed Pafferg in het
Friffche Haf valt, en zy is de refidentie plaats des
bifichops van Wermeland. De Jefuiten hebben hier
een collegie, en voor de ftad zyn de grenzen van
het Poolfch en Brandenburgs Pruiffen afgetekent.
BRAWNSEIFFEN,.kleine plaats in 't Silelifch vorftendom Troppau, aan de Moravifche grenzen.
BRAUTWEILER, Benediktyner abdy in het aartsbifdom Keulen, een myl van deftadKeulen.
BRAT, kleine ftad aan'den vloed Somme in Picardyen.
BRAY, kleine ftad aan de Seine in Champagne 9
benevens den titel van een hertogdom.
BRAYCHYPULT-POINT , voorgebergte in 't vor-

ftendom Walles in Engeland,
BRAZZA, eyland benevens een vlek van den zelBRATHIAN , een ftad in 't Poolfch Pruiffen,
ven naam in de golf van Venetien, tegen over de
ERATISLAW ,zoek Brajlaw.
BRATRONICE, ftad in Bohemen, in de Prachen- ftad Spalatro, en de Venetianen toekomende.
BRE , zie Bore.
ïer Kreits.
BRATER , zie Brader.

BRAT SKI , BRATI , zyn een foort van Tartaren

In Siberien, die om den vloed Anagara wonen, de
Moskoviters onderdanig zyn, en de ftad Bratskoy
geboud hebben.
BHAVA, ftad en Republiek op de kuft vanAjanin
;Mica 3 niet veiïvan de kuft Zanguebar, tuffchen de ftetó. Magadexo en Meh£de.
hcjïJ&z een vaa de eyianden van Capo Ver de*

BRÉAMPOR , zie Brarnpour.

FREANE, was voor dezen een landfchap ïnUItonia in Ierland, en word hedendaags het graaffchap
Ca van genaamt.
BREBIRG, fterke plaats in Weftvriefland.
BB.EBEZ , vloed , welke in 't Poolfch Pruiffen
ontfpringt , en in Mazovien in den vloed Natew
vak.
BREB>-

BRE.
B&OBES i een zonderlinge natie in het Atlan- ten van Zwitzerland, in het hertogdom Milaan, tuftifch gebergte in Afrika, die uit wonderbare aan- fchen de valeyen Bregna en Balants, ftortende zich
dacht en heiligheid zich in beyde de wangen een in den vloed Tefino,
kruis fnyden , op dat men ze uit anderen onderBREGNANO, kleine ftad aan den vloed Sevefe m
icheyden moge. Zy zyn den Mahometaanfchen het Milaneefche , den heer van Vifconti toekogodsdicnit toegedaan , en hun opperpriefter word mende.
Marnbout genaamt.
BREHENGA, zie Brihuega.
BRECHYN , kleine Had in het landfchap Angus in
BREHNA, kleine ftad in het amt Bitterfeld, ia
het noorden van Schotland, niet ver van de Duit- de Saxifche keur Kreits, 3 m. van Leipzig, is m
fche zee, benevens een bifdom, onder den aarts- vorige tyden een beroemt graaffchap geweeit, nabiiïchop van St. Andrews ïlaande.
demaal het Saxifche huis noch hedendaags het BrehBRECKERFELD, kleine ftad, enamt, inhetgraaf- nifche wapen voert, maar door de erfdeling is het
fchap Marck in Weftfalen.
aan het huis van Saxen-Merfeburg gekomen.
BRECKNOCK, landfchap in zuid Walles in EngeBREIT, MARCK- ook Neder Breit kleine ftad in 't
land , 't welk ten ooiten aan het landfchap Here- midden van Franckeland tuffchen Kitzing en Oxenford , ten noorden aan Radnor , ten wellen aan furt aan den Main gelegen, komt den vorft van
Cardigan en Camarthen, ten zuiden aan Glamor- Swartzenberg toe.
gan en Monmouth grenft. De hooftitad voert den
BREITBACH, ftad in 't aartsbisdom van Keulen
zelven naam , legt aan den vloed Uske , en heeft aan den Rhyn.
zitting en hem in 't Parlement.
BREiTENBACH,lteedje en oud flot in Thuringen,"
BR E DA, grote ftad aan den Merkftrcom in 't Hol- behorende onder het aint Gehren: het is het Hamlands Brabant, 8 mylen van Antwerpen, is deels door huis van het adelyk gedacht van dezen naam.
de natuur, deels door de kunït verfterkt, nademaal zy
BREITENBERG , een kerk-dorp aan den vloed
in een moerafïig land legt, dat men onder water zetten Stoer in Holftein, niet ver van het flot Breitenburg
kan, en zy is zo wel met baftions als met een zeer gelegen , na welk dorp de heerlykheid Breitenfterk kafteel voorzien. Zy is de hooftitad van de berg, die uit 48 dorpen beftaat, den naairi voert *
barony van Breda, waar over, na 't#affterven van en den graaf van Rantzau toekomt,
koning Wilhelm III. gefchil is gerezen tuffchen
BREITENBURG, fchoon flot op een heuvel, niet
den koning van Pruiffen, en den erfiladhouder van ver van den vloed Steur, een goede halve myl van
vriefland, 't geen »noch onbeflift is. De veiling is Itzehoe in 't Holfteinfche, den graaf van Rantzau
regulier, de bezetting Hollands , en 1667 wierdhier toebehorende. Het legt in een vermakelyke landtuflehen Engeland en Holland een vrede gefloten. ftreek van weyden en boffchaedjen, en is van den
B R E D E F O R T , Zie Bnfort.
heer Johannes Rantzau opgebout, placht voor deBREDENBERG, een ilecht vlek nevens een goede zen een fchone fortres, als ook de gewone verhaven aan den vloed Steur in Holftein.
blyfplaats der graven van Rantzau te zyn, tot dat
BREDERODE , oude heerlykheid en vervallen flot dezelve naderhand van graaf Detlef naar Draguc
in Holland niet ver van Haarlem aan de duinen, verlegt is.
waar naa> het oude en beroemde geüacht der BreBREIÏENECK, heerlykheid in de opper-Palts, den
deroden, dat nu te enemaal uitgeitorven is, ge- ryks graaf van Tilly toekomende, is eeirtonkignaamt wierd.
lyk Boheems Leen, en geeft daar by de waardigBREFAR, een van de Sorlingfche eylanden tegen heid van ryks-ftand.
de kuilen van Cornwal in Engeland.
BREITSTEDE , vlek aan de Welt zee in Zuider
BREFORT , BREDEFORT, BREVOORT, kleine ftad Jutland , tuffchen Tundern en Hufum, den ko*
in het graafichap Zutfen , is fterk wegens haar Moe- ning van Denemarken toekomende.
raffen, en word door een goed flot gedekt.
BRELSDORFF , voogdy van den biffchop van
BREGANCON, veftüag in Provence, op een klein Wurtsburg in Franckenland.
rotfïg eyland van een golf, ten noorden van de BREMA, koningryk en ftad aan den vloed Meeylanden Hieres gelegen.
nam in Indien, aan de over zyde van den GanBREGENTS, heerlykheid in Swaben aan de Bo- ges.
denzee, het huis van Ooftenryk toekomende. De
BREMA, kleine ftad in 't Milaneefche .gebied in
hooftitad voert den zelven naam, heeft een oud Italien, aan den vloed P o , daar hy de rivier de
•flot op een heuvel, en legt aan den vloed van den Seflia ontfangt, tuffchen Cafal en Valence.
zelven naam, daar die in de Boden zee valt. Deze
BREMB, flot, vlek, en grote heerlykheid in 't
ftad geneert zich meelt van het yzer, dat daarom- hertogdom Crain , den prins van Portia toekotrent gefmolten word.
mende.
BREGENTZER Z I E , zie Bodenz.ee*
BREMBACH, voogdy in Tfmringen , die zo na
BREGLIO, kleine ftad in het graafichap Nizza in het dorp Brembach genaamt word, en anders onPiemont, aan den kleinen vloed Rhodia gelegen. der het fteedje Buttelftadt behoort.
BREGNA, valey of klein landfchap in de 4 ItaBREM-BAT o DI SOTTO , kleine ftad in het Vene*
liaanfche ambachten van Zwitzerland gelegen, tuf- tiaanfche landfchap Bergamafco, niet ver van daar
fchen de bronnen van den Rhyn en de ftad Bel- de vloed Brembo in de Adda valt.
Jizone.
BREMBO, vloed in 't Venetiaanfche gebied, op
BREGNA, vloed in de vier Italiaanfche ambach- den berg Morbegno aan de Valteliynfche grenzen
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ontfpringendc, en zich beneden Bergamo met de men, en in den daaropgevolgdcn vrede behouden,
doch de rechten van het canton Glaris daar op zym
Adda verenigende.
BREMEN, hertogdom in de neder SaxifcheKreits gerefer veert.
BREMME , fraaie itad aan de P o , in de Milatuflchen de Wezer en de Elf, alzo dat het ten
weiten aan het Hadlerland en ten ooften aan het neefche heerlykheid Laumeliino, den heer Vifconti
hertogdom Luneburg en 't -vorftendom Verden di Caffano toekomende.
BREMPT , vlek in 't aartsbisdom Trier aan de.
grenff. Het land dat aan de Elf en de Wezer legt
is zeer vruchtbaar, maar in 't midden zeer ruw en Moezel.
zandiff. Voor dezen was het een aartsbisdom ,
BREMSEBROE, zie Broemfebroe.
BRENDOLO, kleine iiad'benevens een haven op
maar In den Weitfaalfchen vrede anno 1648 gefecularifeert, en de kroon Zweden onder den titel van een klein eyland in de Venetiaaniche moeralfen,
een hertogdom overgelaten, welke daar over een tuflchen de itad Venetien en den mond van de
regering te Stade oprechtte, en het tot 1712 beze- Po.
BRENE , zie Erehna.
ten heeft, wanneer de koning van Denemarken
dit hertogdom veroverde, en het zelve naderhand
BRENE LE COMTE, zie Bralne Ie Comtê.
aan den keurvorft van Hanover, die reets in 't
BRENNE , zeker gebied in de provintie Touraine
jaar 1709. den koning van Zweden een grote lom- in Vrankryk.
me gelcls daar op gefchoten had, voor drie iniliioeBRENNE, zie Brawa.
nen ryksdaalders (afgetrokken zynde wat de voorBRENNER , grote berg in Tyrol , tuiTchen de
gemelde keurvorft de kroon van Denemarken op vloeden Inn, Aycha en Adige, aan gunts zydc
het graafichap Delmenhorit had geleent) afitond: van Infpruck. 't Is een ftuk van de Tridentvnfche
daar opheeft de tegenwoordige koningin van Zwe- Alpen.
den den 28 juli 1719. met den koning van Groot
BRENNKIRCHEN, kleine itad niet ver van dea
Biittanje, als keurvorft van Hanover een traktaat Donau in neder Ooftenryk ,. aan de Ongaarfche
te Stokholm gefloten, waar in Bremen en Verden grenzen.
voor eeuwig tegen een fomme gelds aan het keurf RENO, fraai vlek in de provintie Brefciano in
voritelyk huis van Hanover afgeitaan word.
het Venetiaaniche gebied aan den vloed Oglio. 't
BREMRN, vrye ryksftad in het hertogdom Bre- Is de voornaamfte plaats in het dal van Camoni.
men , die door de Wezer in twe delen doormeBRENSK, BRENSKI, itad in 't voritendom Sevelden word, en aan beyde kanten verfterkt is, ook rien aan den vloed-Deflha, 60 mylen van Bialegoeen haven heeft, die 3 uren beneden de itad legt. rodko, de Mofcoviters toekomende.
Zy hoort onder de Hanfee-itcden, is groot, dry ft
Ba ENT A , vloed welke in 't bisdom van Trent
iterken koophandel , heeft een beroemt Gymna- ohtfpringt, en zich beneden Padua in de golf van
fmm, en is ten delen Luiters ten delen Gerefor- Venetien itort.. De regering van Venetien heeft
meert. Haar raad fpreekt het vonnis zo wel in 1710 dezen vloed laten verdiepen, om daar door
geeiilyke als in wereldlyke zaken uit, en deszelfs de fcheepsvaart van Padua naar Vicenza en. andere
rechtsdwang itrekt zich over een gebied van een plaatzen te bevorderen.
inyl rontom de itad uit. Zy word in de oude en
BRENTFORD , welbewoonde marekt-ftad in het
nieuwe itad vcrdeelt,waar van de laatfte in 't jaar 1623 landfehap Middlefex in Pingeland , aan den vloed
eboud is, en legt 12 mylen van Zeil, 12, vanHam- Brent, daar die in de Theems valt.
nrg, en tien van Minden. Voor 't overige heeft
B&ENTOLA-,- kleine ftad niet ver van Vicenza in
2y zich ten behoeve van de kroon Zweden door de Venetiaaniche pravintie Vicentino. Zy heelt
liet vredens-traktaat 1666. te Habenhaufen ge- een Vicariaat r waar. onder twaalf plaatzen behemaakt, verbonden om zich tot het jaar 1700. van ren.
liet itemmen en zitten op de ryks en neder SaxiBRENTZ , marktvlek in 't hertogdom Wurtemfche kreitsdagen te onthouden, maar men hoort berg, aan den vloed Brentz, benevens twe kartelen,
evenwel niet, dat, fchoon het bedonge jaar reeds anderhalf uur van Gingen gelegen.
lang verlopen z y , hier omtrent enige verandering
BRENTZ , vloed in 't hertogdom Wurtemberg.,
gemaakt zy.
welke zyn voornaamiten loop in de heerlykheid
BREMERVERDE,ftad en fterkilot in 't hertogdom Heidenheim heeft, en by Lauingen in denDonau valt.
Bremen aan den vloed Oeft, is de refidentie des
BRENTZLAU ; zie PrentrJau,
Zweedichen ftadhouders geweeft. Zy legt 3 mylen
BRENTZTHAL, een zeker flreek lands in het her/van Stade en 7 van Bremen, en was voor dezen togdom Wurtemberg, langs de Brentz, aan het UI"de verblyfplaats der Breemiche aartsbiilchoppem
mer gebied m Swaben, ter linkehand van den Dcv
BREMGARTEN, kleinp vermakelyke ftad m Zwit- nauw, waar m Gingen gelegen.
serland , drie uren van Zurich aan den vloed Ruif,
BREOULE, ilot in opper Provence in de Vïguedie haar als een fchier-eyland omringt. Daar hoort rie de Seyne, aan de grenzen van Dauphiné.
'ten zeker gebied, het 'Keller-amt genaamt , toe.
BRES, is een wyde opening, welke de belegeVoor dezen, was het een vrye ryks-ftad, daar na raars door mynen ot kanonfehoten in een veilingIs zy aan de graven van Habsnurg, en 1415. aan werk maken , om het zelve te beftormen. Wanneer
4e 8 oude plaatzen van Zwitzerland gekomen, die het garnifoen verlof krygt om na de overgaie tot 1712. in 't bezit gehad hebben, wanneer de ve door de bres uit te trekken,, dat is een eer voor
^otons Zurich. en Bern dezelve hebben ingeno- het zelve»
Buis*
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BRE;
B t t r s - i c H h t ï v ; zie Bres.

BR 2,
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zy zeylden zelfs naar Braiilien, en niirren in't jaar

BRESCELLO; zie Berfe'io,
1623 een groot deel daar van in. En als 1640 PorBRESCH , BRESSE , hooftftad van het landfchap tugaal het Spaanfche juk weer affchudde, zo wierd

Breiciano in't Venetiaanfche gebied, aan den vloed
Garza ofGothzo, welke verdeelt door de ftraten
loopt. Zy is wel verfterkt, heeft een fchoon gef chuthuis ; en word door een goede citadel op een
rots befchermt, en heeft een bifdom, onder den
aartsbiilchop van Milaan ftaande. Hier word goed
geweer gemaakt, en daarom noemen de Italianen
deze ftad PArmata, dat is, de gewapende.
BRES-BATTERY, is een battery welke op 't einde
ener belegering op de contrefcarp aangelegd word,
om van daar de naafte muur of baftion om ver te
fchicten, en door de bres ftonn te lopen.
BRBSCIANO, landfchap in Italien, de Venetianen
toekomende, 't welk ten noorden de onderdanen
der Graubundters, ten weiten het landfchap Bergaliiafco, ten zuiden het Cremoneefche, en ten ooiten het Mantuaanfche, Veroneefche en Tridentynfche gebied tot grenzen heeft.
BRESCON , klein rotzig eyland , waar op een
fchans geboud is. Het legt aan de gol f van Lion,
dicht aan de kuiten van Lan<juedoc in Vrankryk.
,

BRE&ECKE , BRESO , fteedje in dé Uckerma-k,

aan den Uckervloed , tuflehen Prentzlow en Pafiewalck.,
BRESIL of BRASILIEN. Groot landfchap in zuid
.America, 't welk ten noorden, ooften en zuiden
aan deBraziliaanfche zee, en tenweften aan't land
der Amazonen grenft. Het binnenfte deel midden
in het land word van velerly volkeren bewoont, die
byna van geen godsdienft of ftaatkunde weten , en
maar alleen zekere Üverften hebben, die hen tot den
oorlog aanvoeren : ook gaan "zy, weinige uytgezöndert, te enemaal naakt, leven van- vruchten en
de jacht , hun drank maken zy van een wortel,
<iie zyMandioca noemen, en van Kumyn. Zy mismaken hun aangezichten , om hunne vyanden te
arïchuwelyker voor te komen; de mannen leggen
zich op dejagt, vüTchery en den oorlog; de vrouwen bouwen den akker. Zy wonen in ilechte hutten,
die zy gemaklyk van de eene plaats naar de andere kunnen verplaatzen. Zy zyn menifche vreters,
en bidden den duivel aan , fchoon ook vele in
de landen , die door de Portugezen ingenomen
zyn, tot het Chriftendom bekeert of gedwongen
zyn, en de bekentfte volkeren zyn de Toupinambous, Marjagas en Onetacas. Het deel aan de zee
gelegen , of de Brafiliaanfche zeekuften , welke
itreek lands 12.00 mylen lang, en 60 breed is, bezitt e n de Portugezen , 't welk zy in i4hooftn>anfchappen of regeringen, die zyCapitania noemen, verdelen , en winnen daar grote fchatten aan boomw o l , zaffiaan, balzem , amber , tobak, braziltenhout en zuicker. Dit land is het eerlt van een Spanjaart, Vincentius Yanicz genaamt, en na hem in
"'t jaar 1500 van Diego de Lope ontdekt, maar des
al niet te min hebben zich de Portugezen daar invalt
geneftelt, en het in't begin het land van het H. kruis
genoemt. Toen onder koning Filippus II Portugaal met Spanje verenigt wierd , verbood deze de
Hollanders den koophandel met Portugaal,. maai

inliet vredsns-verdrag aan Holland een groot ftuk
van Braiilien overgelaten ; maar het duurde niet
lang of deHollandlche Iteden vielen de Portugezen
w-eer t o e , en na dien tyd hebben deze het land alleen bezeten. Na dit landfchap voert de kroonprins van Portugaal den titel van prins van Braiilien.
BRESILIAANSCHE-ZEE, is een deel van de noords e , aan de kuiten van Braiilien.
BRESINI, kleine ftad in het waiwoodfehap Lenczicz in groot Polen.
BREsLAUjVorftendom in néder-Sibfien,denkeyfcer als koning van Bohemen toekomende, 't welk
tuflehen de voritendommen Wolau, O els, Brieg ,
Schweidnitz, en Liegnitz legt.
BRESL»U , hooftitad van 't vorftendom van dezen naam, aan den linken oever derOder, 8 mylen van Liegnitz , en 33 van Praag, gelegen , zy
word van dea kleinen vloedOhle dooriheden, die
zich daar met de Oder verenigt. Zy is groot, ryk
en verfterkt, dryft zwaren koophandel , en heeft
een biflehop die een vorit in Sileiien wegens NeifTe
is, en gemeenl 3/k met een de regering van gants Sileiien , of het Over-amt waarneemt, ook opperfte
Hooftman van 't hertogdom opper en neder Silefien
genaamt word. De Stads-Raad en de meefte burgers zyn Luiters, en zy heeft twe Gymnafia. Op
het einde van het jaar 1702 is ook een katholyke Univerfiteit daar geiticht, en de Leopoldynfche geheten , over dewelke de Jefuiten alleen het beftier
hebben. Voor 't overige is het bifdom van Breilau
het enigfte in Silefien, en den pauflyken Stoel onmiddelbaar onderworpen, na dat het zich van het
aarts-ftift Gnefen in Polen ontilagen heeft. De tegenwoordige birlchop is de groot" duitsmeefter Fran~
cifcus Ludovicus, Paltsgraaf aan den Rhyn, en tegenwoordig keurvorit van Ments.
BR?SLE, vloed inVrankryk, welke in Norman-»'
dyen ontfpringt, en zich in den Oceaan ftort.
BRESNA; zie Bre/ini.

BRESNITZ, BRZEZKICE, ftad in de Satzer kreitz
in Bohemen, aan het Boheemfche woud aan den
vloed Egery, is een iterke pas, en heeft goede yzer-mynen.
BRESNITZ, BKZEZNICE, ftad benevens een treflyk flot in de PrachenTer kreits in Bohemen, den
Heer van Genisky toekomende. Daar is een Jefuiten collegie, en queekfchool ;. dicht by de ftad
zyn verfcheyde yzergroeven.
>
BRESSE,provintie in Vrankryk, welke de kleme
landfehappen Bugey, Valromey en Gex begrypt,
dat vcor dezen tot Savoyen behoorde, en aan den
koning van Vrankryk in 1601. tegen het markgraagfchap Saluzzo verruilt wderd. Ten ooften en zuiden heeft het de Rhone , ten weften de Saone , en ten noorden Eurgundien en het landjs
Vaux. Het word in opper en neder Breflè verdeelt , en heeft een vruchtbaren grond»
BRESSE , zie Brejcia.
BRESSELO , zie Berfello,

BwssiCI, ik Briefcia.
' s 3
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BRESSÜÏRE, kleine Had aan den kleinen vloed
Argenton in Poitou in Vrankryk.
BREST, welgefortificeerde Had in Bretagne op
een heuvel , ftrekkende zich tot aan een grote
baai uit, welke de befte en zekerfte haven der Hansfchen aan den Oceaan is, nademaal de vaart, waar
door de fchepen inlopen , vol rotzen is, welke
men niet ziet voor dat het ebbe is, en door een
fterk Hot op een rots befchermt word. Zy is het
ma<*azyn van het Franfche admiraalfchap over den
Oceaan.

BRE. BRT.
naburige flot Lichtenburg zie op tjh plaats
B R E T T S T E D T , zie Breitftede.

BKEUBERG , een kleine ftad, fterk flot, en heerlykheid in Franckenland aan den Mayn, de graven
van Erpach en Löwenftein-Wertheim in gemeenfchap toekomende.
BREVE, een brevet, is een fchrift dat de paus
aan een koning, vorft, republiek en aan de eene
of de andere overigheid in zulke zaken laat argaan»
die het gemene welzyn betreffen, Tot dien einde
zyn te Home zekere bedienden aangeftelt, die fekretariffen van de Brevetten genoemt worden. De
BREST, zie Brefcia.
BREST , een volkplanting der Franfchen in Cana- brevetten , welke de Dataria of de Sekretary afda in noord America $ aan den zeeboezem van St. vaardigt , worden op perkement gefchreven, eu
met den visfehers ring in root was verzegelt.
Laurens.
BREVE DELLA CRUCIATA, zie Cru^ada.
BRESTÊ, kleine ftad in de Zweedfche provintie
BREVE TESTATUM, is een leenbrief.
Dahlcarlien aan het Wener-meir.
BR E STEDE , zie Brehftede,
BREVIARIUM, is een geeftlyk boek in de Katholyke
BRETAGNA , vlek in Gallicien. , 2 mylen van kerk, waar in op ieder dag enige texten en zekere
Mondonnego, was voor dezen een Bifichoplyke gebeden geftelt zyn, welke alle Roornfche geeitïyken
gehouden.zyn te lezen en te bidden. Het beftaat uit
Had.
•
m
BRETAGNE, provintie in Vrankryk,en een groot gebeden, voorbiddingen , bybelfche kapittels, liefchier-eyland, dewelke ten noorden aan de Brit- deren , gezangen, pfalmen, collecten enz.
tannifche zee floot: aan de landzyde grenft zy aan
BREVI MANU, hiet in de rechten wanneer iets
Poitou, Anjou,Maine, en een deel van Norman- zonder verdere omftandigheden bloot door woordyen. 't Is een van de grootfte provintien van den of uitterlyke tekens afgeftaan en overgelevert
Vrankryk, welke voortreffelyke acker en weylan- word.
\
den,maar weinig wyn heeft, en worden derzelver
BREUNER , is een graaflyke familie in Ooftenryk,
inwoners voor de befte fcheepsluiden onder de welke het opper-erf-kamerlings en opper-fpeel-graFranfchen gehouden. Men verdeelt dat landichap ven amt in Ooftenryk beneden de Ens, in 's gelyk
in opper en neder Bretagne. Van den hertog van het opper-erf-kamerlings amt in het vorft elykc
Bretagne zie onder Vrankryk.
graaffchap Gortz bezit, en waar uit veel voorname
BRETCHEN , flot en ftarosdy in 't Poolfch Pruif- keyzerlyke ftaatsdienaars en veldheren gefproten
fen, in 't Lobauer landfchapje , tuffchen Straats- zyn.
burg en Ofterode.
BREUNLINGEN , kleine ftad in Brisgau.
BRETENHAM, vlek in 't graaffchap Suffolck in
BREVOORT, zie Brefort.
Engeland.
BREUSCH, BRUSCH , vloed in de neder Elfas,
BR E TEN 01 s , zie Caftelnau de Bretenous*
welke op de Lotteringfche grenzen ontfpringt, en
BRETEVIL , kleine ftad aan den vloed Icon in by Straatsburg in de 111 valt. Hy is van de Franscpper Normandyen.
fchen tot de fcheepsvaart bequaam gemaakt.
BRETiGNY,ftad in 't generaal gouvernement van
BREY, kleine ftad in het graaffchap Loots, in X
Orleans.
Stift Luik.
BRETON , LE PERTUIS BRETON , kleine zee-engte

aan de Gaskonfche zee, tuffchen de eylanden Re
en Poitou.
BRETON, eyland en voorgebergte in "de zee van
Canada in noord America, aan den zeeboezem van
St. Laurens, den Franfchen toekomende.
BRETONS, hieten de inwoners van de provintie
Bretagne, die de zelve taal fpreken als de inwoners
van het prinsdom Walles in Engeland.
BRETTA, kleine ftad in de Zweedfche provintie
weft Gothiand, wiens inwoners zich meeft metvisfchen generen.
B R E T TEN, BRETHEIM, ftad en amt in Creichow
in de neder Palts, aan de Wurtembergfche grenzen , aan den vloed Saltza, het Vaderland van den
beroemden Filippus Melanchton.
BRETTGE , kleine plaats in Zevenbergen, 2. mvlen van de Ongarifche grenzen.

BREYBERG, zie Breuberg.

BREYN, kleine ftad in het graaffchap Affint in 't
noorderdeel van Schotland, aan een kleinen zeeboezem van den zelven naam,
BRLYSACH, zie Brifack.
BREYSICH, zie Brifich.

BRIZIN , ftad in het Waiwoodfchap Lenczicz
in groot Polen, legt in een moeraffigen grond, en
heeft houte huizen
BREZSCHAN , heerlykheid in Bohemen , onder
-het aartsbisdom van Praag behorende, waar in goudmynen zyn.
BRIAN^ON, kleine en> oude ftad aan den vloed
Durance, op het Alpifche gebergte in Dauphiné,
benevens een Bailluage, en een daar dicht aange.legen ïlot op een rots. De omleggende' landftreek
word le Brianc.onnois genaamt, 't welk een deel
van de zee-Alpen begrypt, tuffchen Piemont ,
BRETTIGAU, zie Pnttïgau,
Maurienne en het gebied van Ambrun legt, en in
BRETTIN, fteedje in de Saxifche keur kreits aan zeven valeyen verdeelt word. .
de Elf, tegen oyer Dommitfch gelegen. Van liet
BRUNcoNNETrdorp benevens een fterk kaftce!

op
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on een hoge en fteile rots aan den vloed ïfere, in
het landfchap Tarantaife in Savoyen, een myl van
Montiers.
BRIANZA , gebergte in 't Milaneefche gebied , tegen het Corner meir aan.
BRIARE, kleine ftad aan de Loire, in het landfchap Gaftinois, een weinig beneden deze ilad heeftmen aan de Loire beginnen een vaart te graven,
welke voorby Montargis loopt, en naderhand in.
den vloed Loing op 't laatft in de Seine gaat, Zy
word Ie Canal de briare genaamt.
BRIATESTE, kleine ftad in Languedoc aan den
vloed Dadou in het landfchap Albigeois.
BRICHSENSTATT , zie Briftadt.

BRIDGENT , een fterk ilot in zuid Walles aan de
%CQ in Engelant.
BRIDGEWATER, zie Brlgewater.

BRIDGNORTH, kleine ftad in de Engelfche proviHtie Shropshire aan den vloed Saverne , is meteen
wal en gracht, als ook met een kafteel voorzien.
Zy heeft recht om twe Gedeputeerden in 't Parlement te zenden.
BRIDLINGTON , kleine ftad in de provintie Yorck
In Engeland.
BRIDPORT , kleine ftad in 't lantfchap Dorchefter in Engeland, welke zitting en ftem in 't Parlement heeft.
BRIE , klein landfchap in Vrankryk , tuflchen
Champagne en de beyde rivieren de Seine en de Marn e , ho.>rt half onder 1'Iile de France, en half onder Champagne.
BRIE-COMTE-ROBERT, kleine ftad in het Franfche
landfchap Brie , 5 mylen van Parys.
BRIECZ , zeker gebied in het Waiwoodfcliap
Cracau in klein Polen.
BRIEG , welgeboude ftad in opper Walles , in
Engeland, heeft een warm bad,
BRIEG , erf-vorilendom in neder Silefïen aan de
Oder, den keyzer als koning van Bohemen toekomende, aan den welken het 1675 na 't affterven des
laaiden hertogs nic den Piaitifchen ftam als een Boheems leen vervallen is. Het is 18 mylen lang en
5 breed; en legt tuflchen de voritendommen Oppeln, Grotkau, Munlterberg , Schweidnitz, Breslau, en aan de Pooliche grenzen. Uit kracht van
de Alt-Ranftadtfche Conventie wierd de Proteftanten 1709 de vrye oeffening van hun Godsdienft op
nieuw in dit voritendom toegelaten, en de afgenome kerken en fenolen weer ingeruimt.
BRi*EG,hooftitad van't voritendom dezes naams,
die wel geboud, volkryk, en aan de Oder, 6 mylen van Breilau gelegen is , heeft een beroemt
gymnafium; en kresg 1709 by uitvoering van het
Alt-Ranihdtfche traktaat een'Liiïterfche kerken
fchool. Voor dezen was zy de reiidentie-plaats der
vorften van 1-rieg.
BRIEG , grote welgeboude plaats in Walliferland
aan deRhone, heeft een warm-bad, en is dehooftplaats van een der zeven gemeentens, of der zogenaamde Tien-gerichten van 't voornoemde land.
BRIEL , kleine ilad in Holland op het kleine eyJand Voorn. Zy is wel verilerkt, heeft een goe
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de in rang van de ileden die Gedeputeerden in de
vergadering van Holland zenden.
BRIEL in 'tCeulfchegebied, zie Bmel.
BRIENNE, kleine ilad benevens dentytel van een
graaffchap aan den vloed Aube in Champagne.
BRIENTz, fchoon vlek in 't kanton Bern, aan een
meir van den zelven naam, niet ver van den oorfprong der Aar.
BRIESA, flot in 't vorftendom Oels, den Baron
van Kottulinski toebehorende.
BRIESCIA,BRESSICI, BRESCZ , waiwoodfcliap in

Littauwen, 't welk ten noorden aan de waiwoodfchappen Novogrodek en Troki , ten wellen aan
de waiwoodfehappen Bielsko en Lublin, ten zuiden
aan opper Volhynien , en het waiwoodfehap Chelm,
en ten ooflen aan het landfchap Rziczica grenil. Het
word in de Caftelanyen Briefcia enPinsko verdeelt.
BRIESCIA, BRESSICI, hooftftad van't waiwoodfehap van dezen naam in Litthouwen, benevens een
fterk ilot op een rots aan den vloed Bug, daar de
Joden het voornaamfte fchool van gants Europa hebben, daar zy van verre plaatzen naar toe trekken en
in den Talmud iluderen, ook zich laten promoveren»
om hiernaalsRabbynen gebruikt te kunnen worden,
BRIESICH; zie BrificL

_ BRIEY, kleine ftad in het hertogdom Bar in Lotteringen, tuflchen Verdun en Thionviile, de kroon
Vrankryk toekomende.
BRIEZEN,WRIETZEN,

Keurbrandenburgfcheftad

in de Middelmarck, in de Opperbarnimifche kreits,
tuflchen Friedland en Freyenwald, dryft fterke koopmanfehap in vifch.
BRIEZEN, kleine ftad in de Middelmark Brandenburg, aan den vloed Niepelitz, tuflchen Beltzig en
Juterbock, 8 mylen van Berlyn. en 4. van Wittenberg. Zy word anders Treucn Briezw, zo veel als
het getrouwe-Briezen , genaamt , welken titel zy
twemaal verkregen heeft, eerft toen zy in het jaar
1380 den keurvoril Woldemar, voor Rudolf van Saxen vluchtende, innamen verdedigde, hierna toen
zy anno 1398 LodewykvanBeyeren tegen den valfchen Woldemar befchutte.
BRIFFOEL , dorp, benevens eengroot oudflotin
het graaffchap Henegouwen , anderhalf myl van
Doornick.
BRIGADE is een zeker getal manfehap van een
corps te voet of te paard. De brigade van een leger in Vrankryk is of een corps Ruitery, van tien tot
12 efcadrons, of een corps Voetvolk", van 5 tot 6
bataillons. In 't gemeen verdeelt men een leger in
8 brigaden, namentlyk 4 te paard en vier te voet.
In 's gelyk wanneer zich twe of meer regimenten
verenigt hebben, en vaneen Brigadier gecommandeert worden , noemt men het ook een brigade.
De brigade van een compagny te paard is het derde deel Tier compagny , by aldien zy uit 50 paarden beftaat, maar is zy hondert fterk, zo rekent men
de brigade voor het zefde deel.
BRIGADIER , is een Officier, die t w e , drie of meer
regimenten onder zyn commando heeft
BRIGANTYN , een flecht fchip ter zee , met een
lagen boort, dat op de eene zyde "tien, twaalf of

de haven aan de mond van den Maas, en is de elf- vyftien roejers heeft; en de brigantynen zyn ge• - •*meen-
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meenlyk rooffchepen, welke die vanRhodes, n«ar
zy voorgeven , uitgevonden hebben. Zy kunnen
omtrent hondert man bergen; maar by ieder riem
is maar een perfoon die roeit, maar ook te gelyk
foldaten dienlt doet, en zyn mufquet onder de roeibank bewaart. Zy hebben den naam naar de Had
Corunna in Gallicien, die voor dezen van de Romeinen Brigantinum genoemt wierd , en daar men
veel diergelyke vaartuigen vond. Voor 't overige,
kan men op de Brigantynen ook zeylen gebruiken.
BRTGENORT , zie Bridgnorth.

BRIGEWATER , BRIDGEWATER , taamlyk grote

en welbewoonde Had aan den vloed Parret, in het
landfchap Sommerfet ia Engeland, welke zitting en
Hem in 't Parlement heeft. Zy voert den titel van
een graaffchap , waar naar zich hedendaags de familie van Egerton graven van Bridgewater noemt,
welken titel Scrope Egerton, fchoonzoon van den
hertog van Marlborough voert. .
BRIG KAUSTEVEN , kleine ftad in het graaffchap
Lincoln in Engeland.
BRIGNAIS, BRINIAIS, vlek in hetFranfcheland-

BRI.
BRIONI, zyn drie eylanden in de 'Adriatifche Èeé
aan de ooftlyke kuft van Iftrien , de Venetianen
toekomende. Het grootfte van deze word voornaamlyk Brioni, de beyde andere Cofeda en St. Girolamo genoemt.
BRÏORD , een ilot in Vrankryk in de provintie
Bugey op een rots, niet ver van deRhone.
BRIOU, vlekinPoitou, tuffchenPoitiers en Sain«
tes in Vrankryk.
BRIOUDE., Hadaan den vloed Adier, indeFranffche provintie Auvergne, benevens eenftift, wiens
kanunniken de graven van Brfoude genaamt worden.
BRIQUENAY , vlek in het landfchap Rhemois in
Champagne.
BRIQUERAS, beroemd vlek in Pieinont, 6 mylea
van Pignerol.
BRISAC, kleine Had in de provintie Anjou, aan
den kleinen vloed Aubance in Vrankryk. Zy heeft
een fchoon flot, grote diergaarden, een meir van
een myl groot * en den titel van een hertogdom
en pairfchap.

BRISACH , OUD-BRISACH , hooftHad van Brisfchap Lionnois, aan den kleinen vloed Garon, %
gau, aan de ooHelyke zyde van den Rhyn, tufmylen van Lion.
BRIGNOLLE , kleine ftad aan den vloed Caramie fchen Bazel en Straatsburg, 't Is een van de beHe
inProvence, benevens een bailluage, daardeland- veflingen in Europa, benevens een citadel op een
voogt van Provence zyn refidentie houd. In deze rots, en wierd het Huis van OoHenryk indenRyslandflreek zyn zeer . fchone pruimen, die men Bri- wykichen vrede van 't jaar 1697 weerom gegeven,
na dat zy te voren in den Weftfaalfchen en Pyregnolies noemt.
P R I G U M L , kleine Had in het landfchap Marche neefchen vrede aan Vrankryk had moeten overgelaten worden , en of fchoon in 't jaar 1703 de
in Vrankryk.
BRIHUF-GA , kleine ftad benevens een oud flot in Franilchen door't verraad der beyde Commandannieuw Caftilien aan den vloed Trajuna, 17 mylen ten zich daar wee^meeHer gemaakt hebben, zo wierd
van Madrit, is wegens haar Herken laken en wol- deze plaats doch uit kracht van het 4de artykel van
den Raftadfchen vrede in het jaar 1714 aan het Huis
handel beroemt.
van OoHenryk weer irïgeruimt. Op de andere zyBRILLE; zie Brlel.
BRILON, kleine Had in 't'hertogdom Weflfalen, de van den Rhyn legt de veHing Nieuw Brifach, of
het Koninglyke Brifach, benevens het Hot Ie Morkomende aan Keur-Keulen toe.
BRIMEN, vlek inPicardyen, niet ver van Abbe- tier genaamt , 't welk de Franifchen eerfl na den
Ryfwykfchen vrede gebouwd hebben, om het ouville.
BRINDISI, Had in de Napelfche Provintie Terra de Brifach daar door te beter in toom te houden.
BRISAG , BRISIAGO , vlek in 't hertogdom Milaan,
d'Otranto aan de Golf van Venetien, benevens een
van degrootfle enveiligHe havens in Italien, welke aan het grote meir in Italien, is de Graubundtcrs
door een llot, dat in de zee geboud is, gelyk ook onderdanig.
BKISCELLO; zie Berfello.
door twe andere fchanifen befchut word. Zy heeft
BRISCH; zie Brzefl.
een aartsbifdom , en in haar gebied zyn gantfche
boflchen van olyfbomen te vinden.
BRISGAU, landfchap in de Zwabifche kreits, 't welk
BRINIAIS; zie Brignais.
ten weiten door den Rhyn van deElfas gefcheyden
BRINN, gefortificeerde en de voornaamfte ftad in word, ten noorden de Ortenau , ten ooflen het Furde Brinnerkreits in Moravien , daar de rivieren ftenbergfche gebied aan het Zwarte woud, en ten
Schwarte en Schwitte in een lopen; en de reiiden- zuiden de Woudfteden tot grenzen" heeft. Het
tie des landhooftmans , benevens de regering van komt het huis van OoHenryk toe , uitgezondert
Moravien. Buiten deze Had legt het fterke kafteel enige plaatzen, welke den markgraaf van Baden toeSpielberg , op het welke zomtyds het keyzerlyke horen. Deszeifs langteis 10, en de breette 2. mylen.
hof de Staatsgevangensgekerkert houd.
BRISICH , een kleine Had aan den Rhyn, in 't
BRINNITZ., vloed in Silefien, die zichby Schuraartsftift Keulen , 5 uren boven Bonn, onder 'e
gaft in de Oder giet.
BRIOLON , Herke plaats aan den Donau in Wala- hertogdom Gulik behorende.
chyen.
BRISIGKELLA, kleine en welgeboude Had in het
BRIONE, vlek in Normandyen aan den vloed Ril- landfchap Romagna in den kerkelyken Staat, daar
ie in Vrankryk.
Herke handel in zyde gedreven word, den Paus toeBRIONES , kleine ftad in oud Caftilien aan den komende.
\ioed Ebro aan de grenzen van Bifcaien.
BRISTADT, kleine ftad in het markgraaffchapAnjpack
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fpach in Frankenland. 't Is een keyzerlyke vryplaats voor de gene die een ongelukkige neerlaag
begaan hebben.
"BRISTCC, P R E S T O A , ftad op b e t eyland Zeeland,
tegen over het eyland M o n e .
B R I S T O L , ftad aan den vloed Avon in Engeland ,
«laar een andere rivier, F r o o m e genaamt, midden
door vloeit. Z y legt 15 uren van L o n d e n , deels
m de provintie Glocefter, deels in Sommerfet, en
h o o r t onder het rechtgebied van de laatstgenoemde.
Z y is g r o o t , wel g e b c u d , dryft Herken koophand e l , wyl met den vloed de grootfte fchepen daar
m komen kunnen , en is na L o n d e n en Yorck de
voornaamite itad 111 Engeland : ook heeft zy een bifi c h o p , die onder den aartsbiilchop van Canterbury
iiaat.
B R I S T O L , N I E U W - B R I S T O L , kleine ftad aan de

baai Gaillarde op het eyland Barbados in A m e r i c a ,
den Engelichen toekomende.
, BRISTOL ^ la Manche de Br i/hl, of de Golf van la
Saverm, ook het canaal van St. George g e n a a m t ,
is een deel van de Ierlandfche zee aan de Engelfche kuiten, daar de Saverne daar in valt 5 94 Engelfche mylen lang.
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B R I X E N , hooftftad v a n ' t bifdom v i d e z e n naam
aan d e n B r e n n e r , daar zich de Rientz en Eifack verenigen , 9 mylen van Infpruck. Z y is overal van
hoge bergen omringt , en kaar rode w y n is zeer
beroemt.
B R Ï X E N S T A D T , fraai fteedje ia Franckenland, 9
mylen van Anfpach, den markgraaf van Anfpach
toebehorende.
B U I Z E N , T R E U E N - B R I E Z B N ; zie

Bnezzn.

B R O , rivier in Poolfch Pruiffen , die door Pontmerellen loopt , en in den Weichfel valt. _
BROAD , meir in Ierland in de provintie U I fier , waar op vele kleine eylanden leggen.
BRO E , ilad in het waiwoodfehap Mazovien.
B R CALO , klein koningryk in Nigritien in Africa l
by den mond van den Niger.
BROCELDEN; zie Procelde».
B R O C H E , B R O C H I A ; zie Baroche.

BROCKAU , kleine vloed in de Holfteinfche provintie Wagrien.
BRODERA , verilerkte ftad in Ooftindien in h e t
land van den groten Mogol in 't koningryk Guzuratte. Plet legt achtien mylen t e n zuiden van A m a d a bat en haar inwoners zyn meert katoen - wevers.
B R I S T O W ; zie Boft'on.
B R O D I , ilad en veiling in Volhynien.
B R I T T A N N I E N , de eylanden van Groot BrittanB R O D N I C Z , ftad in het waiwoodfehap C u l m , in'l
nien beitaan uit 5 delen , welke zyn 1. Groot Brit- Poolfch Pruiifen.
tannien , waar door Engeland en Schotland verB R O D R A , BRODUR , kleine ftad in 't gebied van
ftaan word. 2. Ierland. 3. D e Sorlingifche eylanden. den groten Mogol in 't koningryk Guzuratte , aan
4. D e H e b r i d e s , Inch-Galles, ofWefternes. 5. D e de golf van Cambaye.
O r c a d e s , daar de Schotfche eylanden bygevoegt
B R O D T , kleine en verilerkte ftad aan de Sau iu
worden. Z y zyn alle den koning van Groot Brit- Slavonien, 8 mylen van Poflega.
tannien onderdanig, zie Groot Brit tannien.
Bs oDziEC, kleine ilad in het waiwoodfehap MinsB R I Ï T A N N Ï E N , N I E U W B R I T T A N N I E N , is een p r o - kie i n L i t t h a u e n , aan den vloed Berezina.
vintie in Canada in nooid A m e r i c a , aan den zeeB R O E D E R S , ZO noemt m e n m u n n i k e n in d e k l o o boezem van St. Laurens , waar in Breit en Belle fters die geen Priefters zyn.
ïile leggen. H e t landfehap Eftotiland word o o k
BROEDERS I N B O H E M E N ;
lizHuffitet?.
Nieuw Brittannien genaamt.
BROEDERSCHAP DHR GOEDE W E R K E N . IS onder
BRITTANNISCHE Z E E , la Manche, of het Canaal, de Roomsgezinden zodanig verbintenis , v/anneer
is een grote zee-engte van de Atlantifche z e e , en een zekere geeitelyke Orden een Leek met alle d e
f trekt zich tuflehen de Engel! che en Franfche ku- zynen , in het genot van alle die goede werken aanllen van de eylanden Oueilant tot aan de zee-eng- n e e m t , welke deze Orden ooit gedaan h e e f t , en
t e Ie Pas de Calais g e n a a m t , u i t , by 't welke de noch doen zal.
Duitfche zee begint.
BROEK , gemeenlyk Broek in W a t e r l a n d , ryk dorp
B R I TIOGA klein eyland aan de kuilen der Portugee- tuflehen Amfterdam enMunnikendam in Noordholfche Capitania St. Vincent in Brazilien. Daar is een land* daar geen een behoeftig menich gevonden
veiling o p g e b o u d , welke de haven van de ftad S. word.
Vincent befchut
BaoEL ; zie BrutL
BRIVE LA G A I L L A R D E , oude maar vermaaklyke
BROEMSEBROE, vlek in Smaland in Zweden niet
ilad aan den vloed Coureze in neder Limolin in ver van Calmar, daar 1654 een vrede tuflehen D e Vrankryk,
nemarken en Zweden gefloten wierd.
B R I V I O . kleine ilad aan d e n r l o e d Adda i n ' t herB R O G L I O , plaats daar de edelen van Venetien o p
togdom Milaan,
de plaats van St. Marcus h u n vergaderingen houB R I X , koninklyke Had in deSatzer kreits in Bo- den. Wanneer zy daar voor den middag by een
h e m e n , 1 mylen van Teplitz en 10 van P r a a g , heeft k o m e n , nemen zy de bedekte gallery onder het Paeen kommandery van de ridder-orde van 't Kruis, leys van St. Marcus gelyk ook het derde deel van
in et de rode Star.
de plaats op dezelve zyde in. Maar wanneer de b y B R I X E N , bifdom in T y r o l , tuflehen het eigent- eenkomil na den middag gefchied , zo is de Brolyk zo genaamde T y r o l , het bifdoni T r e n t , het glio onder degaldery van de eerile zyde der zo g e Venetiaanfche gebied', en het aartsbifdom Saltsburg. naamde Procuratie Nuove , benevens het derde
D e biflehop behoort onder den aartsbiflehop van deel van dezelve zyde op dat zy voor de hitSaltsburg, en is een onmiddelbare ftand van't R o o m - te der zon bevryd zyn , daar middlerwyl nieiche ryk.
mand op de piaatzen , t o t een Broglio beftemt^
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te gaan pleegt ] als de blote Venetiaanfche edellieden.
BROHOLM, vlek op het eyland Fuhnen, aan den
oever van de grote Belt.
BROICH, ilot niet ver van Duisburg in 't hertogdom Kleef, waar op voor dezen de graven van
Falkenftein hun verblyf hielden, 't Is een Guliks
leen , en hoort tegenwoordig den graaf van Leiïiingen-Dachsburg toe.
BROJE, vloed in het Zwitzerfche canton Freybur°- , loopt door de Murter- en in de Neuburgerzee.
BROITZCHIA , Had in 't konmgryk Guzuratte in
s
t gebied van den groten Mogol, 't welk een der
fterkfte plaatzen in Indien is , en op bergen geboud.
ER o M BERG, een amt van den biiTchop van Wurtsburg in Franckenland.
BROMBERG ; zie iïydgofly.

BROME, groot marcktvlek in 't hertogdom Zeil,
een myl van Dromiing, hetgeflacht van Bartensleben toekomende.
BRONCHORST, kleine ftad aan den rechten oever
van den Yiïel in het graafichap Zutfen, benevens
den titel van een graaffchap, waar van de graven
van Bronchorft te Gronsfeld en Eberitein den titel
voeren. Zy horen tot de Weitfaalfche bank , en
bezitten ook het graafichap Gronsfeld in 't Limburgfehe.
BRONDRUT, of Porentru, rendentie-ftad en ilot
van den biiTchop van Bazel aan den vloed Hallan,
aan de grenzen van de Sundgau.
BROR A , kleine Had in Noordfchotland in het graaffchap Southcrland, daar de vloed Brora in de Noordzee valt.
BROSS , BROOSs , een aanzienlyk maar redelyk
vervallen en open marckt-vlek, benevens een kalleel in Zevenbergen, aan den vloed Marofch, 3 mylen van Weiffenburg, in het zogenaamde landvoor
het woud. Zy is de hooftplaats van den. laatften
Saxifchen koninglyken ftoel , en heeft daar van
claan zitting en item op de landdagen , beftaat uit
Saxifche Luiteriche, en Ongarifche Gereformeerde
Inwoners, gelyjs ook de raad aldaar uit diergelyke
godsdienft-genoten beftaat.
BROTTEROBA , Heffifch flot en voogdy in het
yorftelyk graaffchap Henneberg.
BROU, kleine ftad aan den vloed Douxaine in het
landfehap Perche in Vrankryk.
BROUAGE, JAQUEVILIE, kleine engefortificeerde

BRO. BRU.
warring brengen, als papieren, fchriften enz. on^
ordentlyk zyn, vrienden onenig maken. Brouilleric, twift, onenigheid.
BROUK , flot aan den vloed Roer in 't hertogdom Berg, den graaf van Leiningen-Daxburg toebehorende. Onder aan den berg legt een dorp, en
daar tegen over aan den anderen kant van de Roer
het fteedje Muhlheim.
BROUWER , zee-engte in de Magellaanfche zee in
zuid America, ten zuiden van de zee-engte la Maire gelegen, word dus naar een Hollander genoemt,
die dezelve in 't jaar 1643 ontdekte.
BROUWERSHAVEN, kleine en netgeboude ftad op
de noordzydevan het eyland Schouwen in Zeeland.,
benevens een haven.
BROWNISTEN , zo genaamt van Robbert Brown,
is een fecle die in d§ 16de eeuw in Engeland opftond, zich van andere Gereformeerde Kerken afzonderde, en dezelve voor verdorven hielt , wel
niet wegens de leer, maar wegens de uiterlyke be~*
ftiering. Zy veroordeelt zo wel de biffchoplyken als
de presbyterianen met hun confiftorien , claften en
fynoden, en verwerpt de wysgeerte, de formulieren van gebeden, de academifche trappen, en het
lezen van heydenfche boeken.
BROZOW , ftad in het waiwoodfehap Reuilen in
Polen.
BRUCA, kleine vloed in Val di Noto in Sicilien,
benevens een haven aan de zuidelyke zee-kuft der
golf van Catanea.
BRUCHHAUSEN , voorheen een graafichap in Weftfalen aan de Wezer, tegen het Breemfche gebied,
den hertog van Brunswyk-Lunenburg toekomende , beftaat uit de twe floten, amten en vlekken,
oud en nieuw Bruchhaufen , die een myl van elkander leggen, en tegenwoordig onder het graaffchap Hoya gerekent worden.
BRUCHSAL , kleine ftad aan den vloed Saltza,.
aan dees zyde van den Rhyn, in 't bisdom Spiers y
boven Spiers, benevens een fchoon flot, 't welk
de reïidentie des biffchops is. Het ftift alhier ,
dat Ryks-vry is , word het Odernheimfche genaamt , wyl het van Odernheim hier naar toe
verlegt is.
BRUCK , marcktvlek aan den Ammer in Voifdom
Freyfingen 3 mylen van Munchen , tot dat rent™
amt behorende.
BRUCKBERG , vlek benevens een flot in Franckenland.
BRUCHTEN-ANSIAG , noemt men in de nedergerichten in Weiiraien , wanneer een dag tot oplegging,
der breuken en boetens giitelt word.
BRUCK, fteedje in de Saxifche keur kreits, niefc
ver van Beltzig.
BRUCK, fchoon fteedje in Argowr,aan den vloed
Aar, waar over een ftene brug legt. Het heeft
zyn eigen hooftfehout en raad, maar het appel gefchied aan het canton Bern, 't welk deze ftad 1455..
ingenomen, en ze hier na als een pand van keyzer
Sigismundus ontfangen heeft,

ftad in Saintonge aan de zee-kuft , tuffchen den
mond der Garonne en Charente, daar zy een goede haven heeft. Zy word van een ziitig moeras omjingt, waar uit veel zout gezoden word.
BROUAY ftad aan den vloed Biette, benevens den
titel van een graaffchap , niet ver van Bethune in
liet graaffchap Artois , de kroon Vrankryk toekomende.
BROUGHAM , vlek in het graaffchap Weftmorland
in Engeland, aan den vloed Eden.
BRUCK AN DER FÖCKLA, zie Vocklabruch.
, BROUGTQN, vlek in het graaffchap Hant in EnBRUCK AN DER LEUTKA , itad benevens een flot
geland, tuffchen Salisbury en Winchefter.
BROUILLEREN ? onder een ander werpen» in ver- in neder Qoiknrvk aan de Ongarifche grenzen, 4

mylea

BRIL
"Tnykn van Wenen } ds graven van Harrach toebe- fevoknts of Blinden toe gegeven, en in het achterfte deel van het fchip ftaan 2 yzere itukken, om
horende.
ERUCK AN DER MUER , ftad en flot in Stiermar- zich tegen de floepen te verweren,
ken , 6 mylen van Grats.
BRUMAT, zie Brumpt.
BRUCK ANDER ROER, flot en heerlykheid aan
BRUMBACH , Benedi&yner kloofter in Tauber~
de Roer in Weftfalen, is een graafiyke reïidentie- grunde in Frankenland.
plaats.
BRUMBACH, ciftercienfer abdv aan de Tauber;
BRUG KEN , kleine ftad , flot en heerlykheid in in 't flift Wurtsburg, niet ver van Weitheim.
Thuringen, den heer van Weithern toekomende.
BRUMMER , zie Poldrack.
BRUCKENAU, kleine Had aan den vloed Sinna,
BRUMPT, BRUMAT, kleine ftad aan den vloed
in het flift Fulda.
Sorra in de neder Elfas, in het graatfehap LichtenBRUCKENSTADT , kleine ftad in Franckenland , berg tuflehen Straatsburg en Hagenau, die den graaf
dicht by Kitzingen, tot het Onoltzbachifche amt van Hanau toekomt, en een leen van 't flift Met!
btephansberg behorende,
is,
BRUDINICX, kleine vloed in Sileflen, ontfpringt
BRUNÖRÜT, zie Brondrut.
in 't vorilendom Grotkau of NeiiTe , en valt by
BRUNDUS, ftad in Bohemen, in de Chrudiinei'
Krappits in den Oden
kreits.
BRUEL , kleine ftad in 't aartsbisdom Keulen, beBRUNEG, flot in 't flift Wurtsbiirg.
nevens een flot, op 't welke de Keurvont zomwyBRUNEGG , BRAUNEGG , kleine itad, berg-flof en
len zyn verblyf houd.
amt 'm 't Putter-dal in Tyrol, 4 mylen van Brixen*
BRUG ES ? kleine ftad aan den oorfprong van het aan den vloed Rientz , den biflchop van Brixen
riviertje Nes , in de Franiche provintie Bearn.
toebehorende, die zich zomtyds in den zomer hier
_ B R U G G E , vlek in het eigentlyk zo genaamde pleegt op te houden. Zy legt in een grote vlakte
Holitein, in 't amt Bordesholm.
welke aangenaam, vruchtbaar en met bergen omBRUGGE, een der befte fteden in 't Ooftenryk- ringt is, ook zyn 'er in de nabuurfchap goede ge*
fche of keyzerlyk Vlaanderen, welke ruim en wel zondsheids baden.
veriterkt is. Zy legt 8 mylen van Gent aan veele
BRUNERTHAL, zie Pdentzerthal.
vaarten , die naar Oftende, Gent, Sluis en elders
BRUNEGK, bergflot en heerlykheid in Zwitzerheen lopen. Zy dry ft fterken koophandel, en heeft land dicht by Meliingen, in het graafïchap Rore.
een biflchop, die onder den aartsbiflehop van Me- BRuNETïo?een fort op een heuvel van den zeichelen ftaat. Anno 1708* gaf zich deze plaats aan ven naam gelegen, 't v/elk het flot te Sufa in Piede Franfchen over, die dezelve evenwel,uit hoof- mont befchut. De tegenwoordige hertog van Sa*
de van het accoort, in Gent met den graaf van la voyen wil het onoverwinlyk maken, alle veiling-*
Motte gefloten, het volgende jaar aan de Bondge- werken en Magazynen in rotzen laten houwen *
noten weer moeiten inruimen. De omleggende en het water door een bron onder de aarde in de
landitreek hlet het land van 't vrye, of het quartier grachten laren leyden,gelyk'er ook vafle inkomens
en 't vrye van Brugge.
tot befhmdige onderhouding van deze fortres beitelt
BRUGGEN, kleine ftad in 't hertogdom Gulick zyn.
aan de Gelderfche grenzen.
BRUNN , marktvlek in neder Ooftcnryk.i
BRUG G ER VAART , is de grote vaart die zich te
BRUNN ZV VNSER, LIEBÏN FiiAUEN , zie Land*
Brugge in veel armen en door veel fa-aten verdeelt,
en van daar tor drie mylen ver te Oftende in de
BRUNN, zie Brinn.
zee loopt» Zy wierd in 't midden van de voorBRUNMEN , ZUM BRUNNÏN , flot in 't canton Zweits
gaande eeuw door die van Brugge gedolven en ver- aan de Lucerner zee, daar de vloed Mutton daar
vaardigt, en brengt met den vloed der zee geladen in valt, en waar naar een oud adelyk geflacht den
fchepen van 400. tonnen aan de ftad,
naam voert.
BRUSNETTO, kleine ftad in het Genueefch geBRUNNFILD, zie Graf-Aa,
bied in Italien,in 'tApennynfchc gebergte aan den BRUNO , vloed in 't gebied van Sicna in 't Flovloed Verra , benevens een bisdom , onder den rentynfche, welke op den berg Mafïï ontfpringt,
aartsbisfehop van Genua (taande.
en zich'in 't meir van Caitiglione ftort,
BRUGNORTE, zie Bridgnortb.

BRULINCEN, iteedje inliet zwarte Woud, niet
ver van Yillingen, tut aartshcrtoglyke huis Oofteni'/k v cin-horende.
i?;>.rr'jT, B U L D E R , is een licht fchip van oud
ÏV!KC['< ko'.i:, met al-crhandc hivrndiloiren als zwavel, pek, i'Uikiuid en diergclyke dingen gevult,
om hier dooi de vyar.divke :W~»epcn in brand telteken. De \ :an!c!icn noemen dkrgelyke fchepen anders ook Navkes Soivieis, Tovcr-Schepen. Men
bemant vc- met tien oc tv/aair peWbnen, die, om
)iet /• ervaar dat ?y vktaan moeten, dubble foldy
Seruurn, \ o-./, \ ov;rge worden hun enige Paf-

BRUNSBERG, zie Braunsberg.

BRUNSBERG , by Heuxter aan de Wezer was
eertyds een fterke plaats, maar legt nu meeft verwoeft, en hoort den abt van Corbey toe.
BRUNSBUTTEL , vlek in 't zuiderdeel van Ditmarfen, daar zich de Elf in de zee ftort, de kroon De.*
nemarken toekomende. Het is voor dezen gefor»
tificeert geweeft.
BRUNSHAUSEN , Luiters juffren kloofeer in 't hertogdom Brunswyk, onder de abdy Gandershemi
flaande. Hier zyn vier geeftlyke "dochters in, en
een abdis.
BRUNSHUS£R>SCUANS? zie Schwwger Schans.
s
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BRUNSRODB, een Hot en vlek van de heren van der mis, en het bidden voor de verilorvenen, insBulow in 't hertogdom Brunsvvyk, een myl van geiyks de verering van het kruis verworpen: zy
worden ook Henricianen genaamt , naar eenen
Brunswyk.
BRUNSTEIN , keur-Hanovers flot, viek en amt Henricus, een voornaam aanhanger van Bruys.
BRUSILOW , ihd in het Warwoodfchap Kiow in
aan den vloed Ruhme in 't vorllendom Calenberg,
dicht by Northeim, waar toe het nonnen klooïler Polen.
BRUSSEL , hooftftad van 't hertogdom Brabanv
AVichtbrechtshauicn behoort.
BRUNSWYK, hertogdom en grote provintie in de aan den vloed Senne of Sinne; waar uit veel grachneder Saxifche kreits, welke ten noorden aan het ten door de ilad lopen. Zy is groot, welgeboud,
hertogdom Lunenburg, ten wefcen aan de Well- volkryk en neringryk, zo wel omtrent den koopfaalfche kreits, daar het door de Wem* van afge- handel als omtrent de manufacturen. De gouverfcheyden word, ten zuiden aan Heffen en Eichs- neur over de Ooilenrykfche Nederlanden (die tefeld, ten ooiïen aan Thuringen , Anhalt, Halber- genwoordig door een zufter van den keyzer gereilad en het hertogdom Maagdeburg grenil. De geert worden) heeft hier zyn refidentie, en hier
hertogen van Brunswyk en Luncburg worden an- bevinden zich ook alle collegien, als de raad van
ders in twe hooftlinien verdeelt, namentlyk inde ïlaten , de kamer, de krygsraad, cancelery, en de
Wolrlenhutteilche en de Luneburgfche. Beyde ver- regering of het hof van Brabant. Het omleggende
delen zich wederom in byzondere linien, nament- land is een van de 4 delen des hertogdomT Bralyk de Wolfienbuttelfche in de Brunswykfche , bant, en hiet het quartier van Bruffel. Anno 1706
WolrTenbuttelfche en Beverifche, de Luneburgfche had zy zich aen de Bontgenoten overgegeven, en
In de Zeliifche, en de Hanoverfche of Keurvorile- in het jaar 1708 wrierd zy van de Franichen onder
Jyke linie. Van de Wolrfenbut'telfche Linie is reeds den keurvoril van Beyeren hevig bellormt en ge»
in het jaar 1704. de Brunswykfche met hertog Ru- bombardeert, maar by aarmadermg der Bontgenodolf Auguilus, en van de Luneburgfche 1705. de ten weder verlaten.' In den Raitadfchen vrede
Zeliifche met George Wilhelm uitgeitorven, zo dat 1714 is zy met de gezamentlyke Spaaniche Nederde landen van den eerftgen o einden aan Antoon landen het huis van Ooitenryk toegewezen.
Ulrich van Wolfrenbuttel, die. van den laatiten aan
BRUSSOW, iteedje in de Uckermarck, hoort den
den keurvorft van Hanover toegevallen zyn. Au- heer van Ram-in toe.
guiïus Wilhelm, de tegenwoordig regerende vorfl,
BRUX , zie Br lx,
trad de regering in 't jaar 1714 aan,is den 8 maart
BRZEST , B R Z E S T I E , BRISCH, Waiwoodfchap
i66z geboren, en is ten derden male in feptember in Cujavien in groot Polen, 't welk 4 kreitzen be.1710 met vrouw Llizabeth Sofia Maria weduwe grypt , namentlyk Brzetl , Kruswick, Coval, en
van den hertog van Hoiikin Pleun, in den echt Predeck, en aan de? Waiwoodfchappen Wladiilau,.
•verbonden. De andere en tegenwoordige erf prins Plotsko, en Gnefha'grenit.
1/udovicus Rudolphus is den 2.2, juli 1671 geboren,
BRZEST, BRZESTIE , ilad, welke in het Waien heefr Chriiiiana Louiie, uit het voritelyk huis woodfchap Brzefl: in Cujavien in groot Polen aan
Oettingen ter gemalin. Deze is de vader van de een moeras legt, en met enige veilingwerken voortegenwoordige keyzerin, als ook van de vrouw zien is.
van den overleden Czarowits, en de hertoginne
BRZEZAN, ilad in het Waiwoodfchap Reuilen in
\ a n Bevercn, en bezit het vorilendom Blancken- Polen..
burg.
BRZEZNIC , zie Bresnitz.
BRUNSWYK,grote en gefortiflceerde ilad aan den
BUA , CHIOVA , eyland in de golf van Venetien 5
vloed Ocker, in 't hertogdom Brunswyk , v/elke aan de kuil van Dalmatien, de Venetianen toekodes jaars twe beroemde mifien of jaarmarkten mende.
heeft, de eene op zondag na vrouwe lichtmis, de
BUADA, klein eyland in noord America, in het
andere des zondags na Sr. Laurens. Zy legt een ooftlyke deel van het meir d'Ontario,
tnyl van WolfTenbuttel, en 5 van Helmiradt, en
BUAR , zie Be]ar.
is 1671 onder de volkome gehoorzaamheid van den
BUARCOS , kleine en volkryke flad in Portugaal
hertog van Brunswyk geraakt.
in cie provintie Beira, 7 mylen van Coimbra, by
BRUNTVLAND, kleine ilad in zuid Schotland in den mond van Mondonego, heeft een goede hahet graaffchap Fife, tegen over de frad Edenburg. ven.
BUBLE , klein eyland by noord Jutland.
BRUNTZENY MEYDAN, ilad en grensveiling teBUBLITZ, kleine ilad in 't vorllendom Camin ia
gen de Turken in Croatien, dicht aan den. vloed
Unna, welke de Chriiienen anno 1693 flormen- achter-Pomeren,. den koning van Pruiffen toekomende.
derhand veroverden.
BRUS , kleine vloed in Zwitserland, die by Lu- BUCCARI, ilad in Iilrien, aan een kleine goïf
van de Adriatifche zee, welke van natuur zofcho»
cern in de Lucerner zee valt.
ne haven maakt, als 'er miffchien ergens in de vreBRUSCH, zie Breufch.
reldeente vindenis, nademaal niet alleen by de 500
BRUSIA , zie Burfea.
BRUSIANIN , waren ketters in de 12de eeuw, fchepen daar in veilig leggen, maar ook wegens
welke navolgers van Petrus Brufms waren, en van de grote diepte des waters heel dicht aan 't land
veel ketteryen befchuldigt wierden , namentlyk komen kunnen. Het hoort den Rooms keyzer
dat zy den kinderdoop, de kerken ? de offeranden toe * die het wegens zyn wonderbare legging aan
weer^
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weerskanten met kafteelen voorzien, en tot een
BÜCKEN, ftad aan den Odenwald, keur Ment?
toekomende.
capitale haven en koopplaats maken laat.
BUCHEN , kleine ftad in het aarts-ftift Ment?,
BUCCARIZA, kleine ftad in Croatien, aan de golf
van dien 7. el ven naam, welke een deel van de golf
BUCHENAU; zie Buchau.
van Venetien is.
BUCHEN BERG , zie Kempten.
BUCHENBERG, voogdy'in Zwitzerland, het canBUCCHER, kleine ftad aan den vloed Malo in
Val di Noto in Sicilien, benevens den titel van een ton Solothurn toekomende, maar de criminele zaken en de gene die den Godsdienlt betreffen behovorftendom.
BUCENTAURO, zo word het grote en prachtige ren onder Bern.
fchip genaamt, dat de doge van Venetien jaarlyks
BUCHEREST , grote en Hecht gefortïficeerde ftad
op hemelvaarts dag by de plechtigheid van het trou- in Walachyen, daar de vorft of hofpodar, die orwen der zee gebruikt, en het is van de grootte der Turkfche befchcrming ftaat , gemeenlyk zya
ener Galeas,;, aan weerzyden met goude banken verblyf houd. Zy legt aan den vloed Dembrovoorzien. Het is verguit en op 't prachtigfte ver- witz 9 Ongarifche mylen ten ooiten van Tergociert, op het opperde verdek llaat een troon , op viit. Daar zyn over de 4© grote kerken en klooden welken de hertog tufTchen de gezanten en ftersin, en de hooft - Godsdienlt is G riekten. Zie
raadsheren zit. 't Beneden dek heeft 2.8 riemen Hofpodar.
ieder met 6 man voorzien, waar van men niets
BUCHHOLTS, vlek enheerlykheid in de middelmark
als de beweging der riemen ziet. Op den voortle- Brandenburg , aan de neder Laufmtfche grenzen,
ven ftaat een verguit gerechtigheids beeld, met het onder het keur Brandenburgs amt Teupis behozwaard en de waagfchaal in de handen. Wanneer rende.
de doge den ring in zee werpt, zit hy op het achBUCHHOLTS , kleine berg-ftad in de Aartsberger
terfte deel van 't fchip, en fpreekt deze navolgende kreits, keur-Saxen toekomende.
woorden uit. Defponfamus te , mare , in fignum
BUCHHORN, kleine vrye ryks-ftad in Zwaben in
perpet HÏ domhüï , Wy trouwen u , ö zee, tot een Algow aan de Boden z e e , daar een fraaie ftapel
teken van eeuwigdurende heerfchappy.
voor de koopmans waren is. Zy heeft de heerlykBUCH , vlek in de oude marck aan de Elf, daar heid Baumgarten onder zich, en ftaat onder de beeen overvaart is: 't is de overftroming zeer onder- fcherming van de ftad Uberlingen.
worpen.
BUGHI , groot vlek in 't landfehapje Caux in
BUCH , BUCHS , kleine ftad op een half-eyland in Normaadyen, 5 mylen van Rouaan.
Guienne in het land van Bourdeaux. De omlegBUCHS; zie Buch.
gende landftreek w ord ie Captalat de Buchs genaamt,
BUCHSE , ilot in 't kanton Bern, tufTchen Erlach
en heeft een voorgebergte.
en Landeren by de Bieler-zee , word door een
BUCHAN; zie Buquan.
landvoogt van Bern geregeert.
BUCHANNAN, kleine Had in zuid Schotland, in
BUCHSGAU, landgraaffchap in Switzerland, in het
de provintie Lorhian.
kanton Solothurn, zo genoemt naar een oud Hot
BUCHAN-NESS, voorgebergte in de noord Schot- en heerlykheid Bucheck.
fche provintie Buquan.
BUCINO; zie Bocino.
BUCHARI; zie Buccart.
BUCK, kleine ftad in Rood Rufïïen in Polen, in
BUCHAU , een vrye ryks-ftad in Zwaben, 1 my- het Waiwoodfchap Belczo, daar zich de vloeden
len van Biberach, aan een meir, deFeder zee ge- Buck en Pottaw verenigen.
BUCK ; zie Bug.
naamt , benevens een abdy, waar in 9 adelyke
jufiers uit graaflyk en vryheerlyk geflacht, die naar
B U C K A R E S T , zie Buch<ere'ft.
haar welgevallen daar uit kunnen gaan om te trouBUCKAU, middelmatige ftad in de middelmark Branwen , in onderhouden worden , en wier ab- denburg, in de opper tarnimifche kreits, de ryksdis een onmiddelbare ftand van 't ryk is, 't welk graven van Flemming toekomende, die daar een
zedert 1693 Maria Therefia, een gravin van Mon- fchoon ilot geboud hebben.
fort is.
BUCKE, fteedje in de Middelmark aan de Eive,
BUCHAU,BUCHÏNAU , is een ftreek lands tufTchen een myl van Tangermunde.
Heffen en Franckenland, waar in de abdy Fulda
BUCKELDIANS, een zeker foort van wederdopers
legt, en door 't welk de vloed Fulda loopt.
in Engeland.
BUCHAU, ilot en fteedje in Bohemen in de SatBUCKENBURG, ftad, fterk en fchoon kafteel bexer kreits, eertyds door de vryheeren, prinllen van nevens een gebied in het graaffchap Schaumburg,
Buchau, bezeten.
aan den vloed A u , anderhalf myl van Minden,
BUCHAU , voor dezen een Ciftercienfer kloofter heeft heerlyke boffchen, en komt de graven van
in MeiiTen by Leisnig aan de Mulde, maar tegen- der Lippe t o e , waar van de Buckenburgfche linie
woordig een keur Saxifch luithuis.
den naam voert.
BUCHAW , ftad in 't Waiwoodfchap Mfciflau in 't
BUCKENFIORT, AARDALFIORT , Zeeboezem van
Litthauifch Ruilen.
de Noortzee aan de Noorweegfche kuiten, by de
ftad Stavanger.
BUCHE ; zie Buyfe.
BUCHEIRA , de zee van Bucheira of Alexandria,
BUCKINGHAM , graaffchap in Engeland, 't welk
grote zee in Egypten in Africa, omtrent 7 mylen ten noorden de provintie Northampton, ten weften.
van de ftad Aiexandryen, daar de kleine ftad Bu- Oxfojt, ten zuiden Bark, en ten ooften tóiddlecheira niet ver van daan is gejegen»
'• ~ •T 3
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BUC. BUD. BUE*

BUE. BUF. BUG, BUH. BUI. BUK.

lex, Hartford en Bedford tot grenzen heeft. ïn de , van waar de befte Tabak naar Holland gedeze provintie vind men de befte wol, en de hooft- voert word. 't Is een beroemde koopftad , daar
ftad, aan der! vloed Oufe gelegen, hiet ook Buc- zich de regering van het gantfche land, en een biffchop , onder den aartsbiffchop van Plata (taande,
kingham.
BUCKOR , Had en komngryk in 't ryk van den bevind.
BUENRKTIRO, koninglyk lufthuis dicht by Magroten Mogol, aan den 'Indus-ftroom.
BUCKOW , twe kleine fteden in 't hertogdom drid in Spanje.
Meklenburg, den hertog van Schwerm toekomenBUERTANG; zie Bortange.
de , waar van de eene oud-en de andere nieuw-BucBUFFALARA, kleine ftad in Calabria citra in't ryk
kow hiet.
van Napels, daar de vloed Sibari in de golf van T a .BUCKOW, kloofler-amt in achter Pommeren, in rent o valt.
't voritendom Wenden, aan een meir van den zeiBUFLES, groot meir in nieuw Vrankryk in noord
ven naam, den koning van Pruiffen toebehorende, America. .
BUCORESTA, zie Bucherefl.
BUG , grote vloed in Polen, welke in Rood RufBUCORTA, kleine vloed m Calabria Oltra, wel- fien by Olefco ontfpringt, en zich by Wiflegrodin
ke zich in de golf van Girace in het ryk van Na- de Weixel ftort.
pels ftoit.
BUG EN, koningryk op heteyland Ximo in Japan-,
BUCZAVA, BUSKO , fiad in het Waiwoodichap aan een zee-boezem in Azien.
Reuffen.
BUG EN ; zie Biegen.
BUDA, zie Of en.
BUGEY , landfchap in Vrankryk tuffchen den vloed
BUDACK, hcoftftad in Croatien in de provintie Lain, die het zelve van BrefTe fcheyd, en tuffchen
de Rhone , waar door het van Dauphiné en SaCorbavia in Ongaryen,
BUDARIN, Iterk flot in opper Ongarycn in het voien afgefcheyden word.
graaffchap Trentfchin, i kanonfchoten van de ftad BUG IE , ftad in 't koningryk Algiers in Africa
Vilein.
aan de zee-kuft, en de hooftitad van 't koningryk
BUDE , zie Bode.
Bugie, aan een golf van den zeiven naam, heeft
BUREN, zie Budynïe*
een goede haven en flot.
BUDTADINGÜR-LAND , is een fluk van het graafBUGIHA, fiad inNubien in Africa, legt tegen de
fchap Oidenburg, 't welk de koning van Denemar- Egyptiiche grenzen.
ken van den hertog van Brunswyk-Luneburg ter
UGSIN , iteedje in Frankenland in het graaffchap
leen hond.
Reineck, boven de itad Reineck, die van Thun*
BUDINGEN, hooftitad benevens een flot in het gen toekomen,
BUHL; zie Ober-BuhL
graaffchap opper Isenburg in Wetteravien aan den
BUHREN ; zie Buren.
vloed Seme, 4 mylen van Frankfort en anderhalf van
Buis, kleine ftad in neder-Dauphiné, benevens
Hanau, waar naar de Budingfche linie van de graven van Ifenburg den naam voert, en is derzelver een gebied van den zeiven naam aan den vloed
refidentie-plaets. Dicht daar by is het Budinger Ouveze in de Baillage du Buis aan de grenzen van
ivoud. Het levert treflyke paarden uit, en legt tuf- Provence.
fchen de monden van de Wezer en Ihade, warom
BUISSONNIER , is eert amptenaar in enige fteden
het dikwiis de overitroming onderworpen is.
in Vrankryk, welke de regering bericht wanneer er
iets nadeligs voor de fcheepsvaart gefchied.
BUDISSIN; zie Ba ut zen*
BUDOA , kleine en gefortificeerde ftad aan de kuil
BUITENSTE GRACHT , is een diepte vol water 5
van Dalmatien , de Venetiancn toekomende , be- dewelke de Contrefcarp naar de landzyde omringt $
nevens een bifdom dat onder den aartsbiifchop van en langs den voet van de fchuine wal heen loopt.
Antivari ftaat. Zy is anno 1667 door een aartbeBUITEN WERKEN , zo worden al de veftingwerving zeer verwoeii
ken gcnaamt , die van de vefting afgefcheyden
BUDOWIES , kleine vloed in Litthauen , in het zyn, naamlyk de gene welke men of in de gracht,
of aan den uitenten kant van de gracht of aan guntswaivvoodfchap Poloczk, ftort zich in de Ogola.
BUDWEISS , grote gefortificeerde ftad aan de Mol- zyde van het Glacis boud, de Ravelynen, halve
dau, in de Bechinerkreits inBohemen, 16 mylen Manen , Hoornwerken, Kroonwerken enz. Zy worden gemaakt of om een zwakke plaats van de vevan Praa^,
BUDWEISS, ftad inMoravien tuffchen Trebitz en fting daar door te dekken, of om daar door een
ftuk ïands in te nemen , dat de belegeraars tot de
Znaym.
BUDYNÏE ,BUDEN , koninglyke ftad benevens een Aproches dienftig is, of om de vefting daar uit te
voortreflyk flot in de Slaner kreits in Bohcmen, 5 beiclri et en.
BuiTRAGo, kleine ftad in nieuw Caftilien, 12,
inyien van Praag aan de Eger.
mylen van Madrid op een rots, is van natuur zeer
BUDZIAC; zieTartaren van Budzjac.
fterk, heeft eencierlyk kafteel, en komt de hertoBUEITH; zie Bealt.
EUENO DESEO, voorgebergte in nieuw Gniné te- gen van Infantado toe.
BUKKEN , een vlek benevens een proosdy in het
gen over de Dieve eylanden in zuid America.
BUENOS AYRES , BONAIRES , hooftilad in Weft- graaffchap Hoya in 't hertogdom Lunebu/g.
BUKO VAN Y, ftad in de Pragenfer kreits in Bohcncm
iiidien in het landfchap Paraguay , aan den mond
^van den ftroom Plata , de Spanjaarden toekomenBuiACH, fteedje in 't kanton Zurig, 't welk^ cv

BUL;

BUL.

fdheyde voorrechten heeft, en een Schout en Raad
Tuit zyn burgery verhieft
BUL ACH , kleine ftad en amt niet ver van den
vloed Nagold in't hertogdom Wurtemberg, welke
in oud en nieuw Bulach verdeelt word. Het {teedie word meeftendeels nieuw Bulach genoemt, daar
oud Bulach maar een vierendeel uur van daan
legt.
BULAGANSKI, Moskovietfche veiling m Sibenen,
aan den vloed Angara in het landfchap Buratten.
BULAHUANA , kleine ftad in 't koningryk Marocco in Africa, in de provintie Ducala.
BULGAR koningryk in 't Moskovietfche Tartaryen langs den vloed Wolga, 't welk ten noorden
aan Cafan , ten zuiden aan Aitracan , ten ooiien
aan Paicatir en de Calmukfche Tartaren grenft en
den Czaar onderworpen L«. De hooftilad niet ook
Bulgar.
BULGARN, voernaam Jezuiten collegie aan den
Donau , dicht by de Itad Lints in opper Ooftenryk.
BUIGARYFN, Turkfche provintie in Europa, die
ten weften ;.aa Servien, ten ooiien aan de Zwarte
zee , ten zuiden aan Romanien, en Macedonien,
ten noorden aan den Donau grenrl ; fchocn enige
de grenzen over den Donau uititvekken. Zy behoort
onder het grote gouvernement of Beglerbeyfchap
van Romanien; en de hooftftad daar van hiet Sophia.
BULGÊRN, kleine ftad in Moravien.
BULKOWA ,- GKOOT-BULKOWA.

Vlek in 't vor-

Itendom Servien in Hongaryen , 7 mylen ten zuiden van Belgrado.
BULL/» , kleine vloed in de provintie Lydien in
Griekenland, die zich in de golf van Lepante ftort.
BÜLLAKJUM, hiet by de Katholyken het boek ,
waar in alle builen der Roomfciie pauzen verzamelt zyn.
BULLE , is een Pauflelyk iehrift of inftrument
op perkement , met een lode zegel bekrachtigt , en beilaan diergelyke builen in dekreten ,
bevelen of andere ichnften naar aart en geichapenheid der zaken , waar over zy uitgegeven worden.
BULLE IN CANA DOMINI , is een bulle die veel

excommunicatien-, waar door de ketters en anderen , als zee-rovers , vervalfchers der Pauflelyke
bullen , bezitters der kerkelyke goederen , al waren het keyzers , koningen of vonten in den ban
gedaan worden , en vele andere gevallen, dio
er kunnen voorkomen , behelfh
Zy word alie jaar re Rome op witten donderdag opentlyk door
t*en kardinaal diaken in tegenwoordigheid van den
paus voorgelezen , 't welk geeindigt zynde werpt
de paus een brandende kaars onder 't volk , om
enigiins den blixem van den banvloek te verbeelden. Maar in Vrankryk is zy niet aangenomen,
en men heeft dikwils daar tegen geproteiteert, wyl
de koninglyke voorrechten en de viyheid der Gallikaanfche kerk daar door gekrenkt worden. In
deze bulle worden ook uitdrukkelyk de fchifmatici
of fcheurmakers , waar door zy de Griekfche kerk

yerftaan , ge-excommuuiceert; weshalyen ook in

BUN.

lfl

alle Griekfche kerken in Mofcovien uit reprefailje
de Latynfche kerk, en inzonderheid de paus benevens zyne geeftlykheid op witten-donderdag weer
ge-excommuniceert worden.
BULLE, GOUDE-BULLE, beduid in 't gemeen een

opentlyk diploma, 't welk met een goud zegel bekrachtigt is : Maar in byzonderen opzichte word
aldus de vermaarde wet van Keyzer Karel IV. genaamt, welke onder de Ryksgrondwetten, die de
nieuw verkoorne keyzer in de Capitulatie bezweren moet, gerekent word, en in't jaar 135Ó in de
Latynfche fpraak opgeftelt en in 't licht gegeven is,
waar in omtrent de onenigheden , die 'er by de
keyzerlyke verkiezingen ontitonden , voorzien is,
cte onzekerheden bepaalt , en de voorrechten der
keurvorftcn daar op gegrond. Daar zyn noch drie
echte oorfpronkelyke handfehriften van voor handen , waar van 'er een te Heydclberg , dat in 't
jaar 1621. benevens de beroemde Boekery naar
Rome gevoert is , bewaart wierd ; het andere te
Ments; en het derde te Frankfort.
BULLE , een foort van ichepen welke voor en
achter, gelyk ook boven en onder plat zyn, met
een maft, zonder zeyl. Men gebruikt dezelve om
mailen op andere fchepen te brengen , of ook wanneer zy gekielhaalt of op zy' getrokken worden
om ze te kalfateren of dicht te maken.
BULLE-GELD , is een zekere belafting in Spanje,
die van de onderdanen voor de pauflelyke bullen, uit
wier hoofde zy vryheid krygen om des vrydags en
zaterdags vleefch te eten, opgebracht word.
BULLERBORN, een verwonderens-waardige bron
in een woud in het bifdom Paderborn, die niet altyd maar alleen op zekere tyden vloeit. Men zegt
dat wanneer zy beginnen wil te lopen men in de
toppen van 't geboomte een zacht geruifch verneemt, als of'er een wind opilak, en daar op
dringt het water met gedruis her voor, als of het
zich met geweld een opening maken moeft.
BULLINGBROOK, ftad en graafichap in Lincolnshire, welken titel de familie van Sr. John en de
llaats-fekretaris de burggraaf van Bullingbrook
voert, die van den laatiloverledenen koning George van zyn ampten berooft is, zich naar Vrankryk
begeven heeft, en naderhand pardon gekregen.
BULLINGHAUSEN , kleine ftad. in Franckenland in
het graaffchap Caftell.
BULLOW, kleine ftad in de neder Palts by de Bergftraat.
BUNGEY; zie Bongey.

BUNGO, koningryk op het eyland Ximo in Japan , wiens koning benevens zyn onderdanen in de
16de eeuw het Chriften geloof omhelft heeft ,
maar naderhand by de opgekome vervolging der
Chriftenen het zelve, zo 't zeggen is, weer verlaten heeft.
BUNT, is in 't Engelfch dat deel van 't zy!, dat
door den wind opgeblazen word.
BÜNTEM, vlek op den Hartz aan dm vloed R o
dow, een myl ten zuid-ooften van GoiTar.
. BUNTS, kleine vloed in Zwitzerland, welke dooide vrye amten vliet, en daar na in de Aar valt.
BvNXZEi, 'JONO-BVNT;&*I., ftad in de Buntzlér»
kreits 5

ifz BUN. BUA. BUO. BUQ.'BUR.'

BUR;

kreits in Bohemen, aan den vloed Gizera, 7 mY~
Ien van Praag. Een andere ftad in dezelve landftreek hiet oud Buntiel, welke de hooftftad van cie
Buntzlerkreits is, en ook aan den vloed Grzera legt
daai dezelve in de Elve valt, 3 mylen van Praag.

dorpen, en het heeft goed koorii-maar geen wyn-

BUNTZLAU, SILESISCH BUNTZEL , kleine ftad aan

den vloed Bober in 't voritendom Jauer, 5 m. van
Liegnits, was hef vaderland van den beroemden
hoogduitfehen dichter Opits. Een myl daar van
daan reift men over de Queiss, die Silezien van
Lufatien fcheyd.
BUNTZLERKREITS, een van de grootfte kreitzen
in Bohemen, grenft ten ooiten aan de Koning gratzer ten zuiden aan de Caurzimer, ten weden aan
de Leutmcritiche kreits, en ten noorden aan Sileiien en Lufatien.
BÜONDENO, Zie Bondeno.

gewas. De vloed Burcza ontfpringt in dit landichapje , en valt niet ver van Marienburg in dea
Altltroom.
BÜRELLA, kleine ftad niet ver van den vloed
Sangro, in Abruzzo citra, in 't ryk van Napels.
BUREN, kleine ftad aan den vloed Aar in 't kanton Bern in Zwitzerland.
BUREN, kleine ftad en heeriykheid in 't bifdom
Paderborn, niet ver van de ftadPaderborn.
BUREN , kleine ftad in de Betuwe in Hollands
Gelderland, heeft een fterk llot, den titel van een
graaffchap , en hoort noch onder de errfenis van
koning Willem III. van Engeland.
BURESHEIM, llot, vlek en heeriykheid in de Eifel aan de Trierfche grenzen.
BURFORD , ftad in Oxfordshire in Engeland.
BURG; zie Borch en Borg.
BURG , ftad aan de oude Yffel in het graaffchap
Zutphen.
BURG , vefting in het hertogdom Bremen , ee£
myl van de ftad Bremen.
BURG , flot, refidentie-plaats en heeriykheid in
Voigtland , niet ver vati Schfaitz , de graven van
Reuilen toekomende.
BURG AU, markgraaffchap inSwaben aan den Do*
nau , tuflehen de Lech en de Her , het huis van
Ooftenryk toekomende. Het is 8 mylen breed en
even zo lang , en begint by Augsburg by het kleine
water Hettenbach. Een deel daar van word het
landje Richsnau genaamt.
BURG AU, kleine ftad aan den vloed Mindel, en
de hooftftad van het Markgraaffchap van dezen
naam, 4 myl van Ulm.

BUQIMN , provintie in noord Schotland , dit ten
noorden en ooften aan de zee, ten zuiden aan het
graaffchap Marr, en ten weften aan Murray legt.
Men vind in deze provintie Brandfteen in de zee,
maar geen muizen kunnen in dat land duren, die
ten eeriten fterven als zy van andere plaatzen daar
gebracht worden. Haar befte rykdom beftaat in
Y/ol.
BUQUo Y, graaffchap in Artois in de Nederlanden,
op de grenzen van Picardyen, waar van het beroemde graafiyke geftacht Longueval den naam
voert.
BURAGRAC, vloed in 't koningryk Fez in Africa, welke op den berg Atlas ontfpringt, en zich
in de Atlantifche zee ftort, daar hy by zyn mond
een haven maakt.'
BURATTEN , een wilde heydenfchc natie en
BURGBERNHEIM ; zie Burckbernheïm.
landfehap in Siberien", benevens een vefting van
BURGDORFF , een vermaaklyk fteedje met een
den zei ven naam, die met Ruffifch garnifoen bevorftlyk flot of amthuis in het Luneburgfche, aan
zet is.
BUR BACH , een Naflau-Dillenburgfch vlek, flot en den kleinen vloed Owe , tuflehen Zeil en Hanover , den keurvorft van Hanover toekomende.
amt op den vryen grond, twe mylen van Siegen.
BURGDORFF , kleine ftad en voogdy benevens
BtmïURCH; zie Borborcb.
een ilot in 't canton Bern, daar de Schout zyn reBURCIA; zie Burcza.
BURCKBERNHEIM, groot Bareutifch vlek, in het fidentie houd, 1 mylen van Bern.
BURGEERUCH, een Bambergs amt en vlek in Franopper amt of hooftmanfehap Nieuwftad aan den
Aüch en Hoheneck. De baden aldaar op het ho- kenland.
BURGEL , kleine ftad en amt in Oofterland, een
ge gebergte zyn tegenwoordig weer met fchone gemyl van Jena , Saxen Weymar toebehorende :
bouwen verciert.
BURCKERSDORF , klein fteedje by Wenen in Oo- dicht daar by legt een oud kloofter, kloofter Burgel , of Burgel in het Dal genaamt. In 't jaar 1717
ftenryk.
BURCHAUSEN, ftad aan de rivier Salza in opper- heeft dit fteedje grote fchade door brand geleden.
BURGEMUNÜEN, een amt in't Heften DarmftadBeyeren, benevens een oud fterk Hot op een berg
gelegen 13 mylen van Munchen. In deze ftad is fche gebied, benevens een hoog rots-kafteel aan de
Ohm , dat met 2 muren en een diepe gracht , in
ook een keurvorftelyke regering of een rentamt.
BURCKEN , kleine Ooftenrykfche ftad benevens de rots uitgewerkt, verzien is.
BURGERDINGEN, zyn zekere burgerlyke gerich»
een kloofter in Brisgau aan den Ryn , beneden
ten in Pruiifen , waar van 'er alle maand een geBrifach.
houden word, en voor 't welke de zaken die onBURCKTHANN ; zie Burgthann.
BURCZA, BURZELLAND, klein landfehap in Ze- der de burgers ontftaan, als erffeniilen, koophanvenbergen aan den vloed Burcza, aan de Wala- del en fchulden betreffende, afgedaan worden.
BURGHRLYK RECHT , begrypt zodanige wetten
chifche en Moldavifche grenzen, 't welk met veel
bergen en borTchen als een byzonder landichapje en keuren , die de onderdanen yan de overigheid
omringt, en door den vloed Alt van het zo ge- voorgefchreven worden.
naamde Altland gefcheyden word. Hier in legt
BURG-GERICHT TE NEURENBERG , moeft voor

Croo.nftad , beneyeas vele marktvkkken en'fchone dezen ia de ryks-ftad Neurenberg gehouden worden 3

BUR;
:

&ên , tot dat keyzer Frederik IÏI tocftond dat het
óok buiten de ftad op een andere plaats mocht behouden worden. De voornaamfte zaken, die daar
op verhandelt wierden, waren criminele belchuldigmgen, uitdagingen tot een twe-gevecht, en vuift•gerichten. Tegenwoordig betrekken de Fnmkifche
Ryks-Edelen daar elkander voor.
BURGGRAVEN , bezitten tegenwoordig de vorftelyke waardigheid i en zyn hedendaags vier in 't
Roomfche ryk, namentlyk van Maagd e burg > Neurenberg , Stromberg en Rein eek. 't Waren voor
dezen keyzerlyke Hooftluiden over een zekere itad
en flot, maar voornaamlyk om het recht over lieden en dorpen, die aan bifdoirïmen of abdyen behoorden , te bedienen, van den keyzer aangeftelt.
Onder de adelyke familien worden die gene ook
burggraven genaamt, die over de burglenen geftelt
zyn; (Zie Burgkw.) en die in aanmerking van
het burg-flot, 't welkzy van hetRykter leen houden , van den keyzer geconfirmeert worden, ge*
lyk de burggraaf van Friedberg in Wetteravien is.
ïn Polen zyn de burggraven koninglyke amptenaren, die het opzicht over de kaftelen, veilingen en
derzelver bezettingen hebben, en de Staroften onderworpen zyn. DeftadNimegen heeft ook haren
burggraaf , die in de vergadering der provinciale
Staten van Gelderland enZutphen den eerften rang
heeft. Van de opper burggraven in Bohemen, zie
onder Opperburggraaf.
BURGHAUSS , een graaflyke familie in Silefien*
welke behalven andere goederen ook de vrye heerlykheid Sulau bezit.

SUR.

m

grootfte ftcden van Spanjen, maar flecht geboud,
en zy heeft een aartsbisdom , dat 150 kleine fteden en dorpen onder zich begrypt, waar van het
evenwel jaarlyks een deel der inkomften i\an de
koninglyke kamer overgeven moet.
BURGOW ; Borgo en Burgo.
BURG-SCHEIDUNGEN , flot en vlek aan de Unftrut in Thuringen , Saxen-Weiffenfels toekomende.
Voor dezen was het de refidentie-plaats der oude
koningen van Thuringen.
BURG-SCHWALBACH , flot en vlek in 't vorftendom Naffau, tuffchen Wisbaden en Diets, 2 mylen van Langen Schwalbach gelegen.
BURG-SOLMS , is het ftamhuis der graven van
Solms niet ver van Braunfels, in Wetteravien.
BURGSTAD TEL, kleine ftad in Meiffen, tuffchen
Rochlitz en Penick , de graven van Schönburg
toekomende.
BURG ST ALL , klein flot en markt vlek in het her-"
togdom Crain, .3 mylen van Laybach : het is het
ftamhuis der graven van Burgftall, maar komt mi
de Barons van ApfTaltern toe.
BURGTHANN , berg-flot en opper-amt in Franc*
kenland, in 't markgraaffchap Anfpach> aaa de rivier
Schwarzach.
BURG-TONNA ; zie Tonna.

BURG-UMSTADT , een fteedje van het bifdom
Bamberg in Franckenland.
BURGUNDIEN; zie Bourgogne,

BuRGUNDiscHE-KRtiTs , een van de tien kreitzcri
des Roomfchen ryks , die het Franche Comte bc*
nevens de 17 pro vintien der Nederlanden begrypt,
BURGHAUSEN; zie Burckhaufen.
maar tegenwoordig gants van het Ryk afgefcheurt
BURGHUHN , fteedje in 't landfchapje Buchau in is. De kreits - directeur daar van was de koning
Heffen, aan den vloed Huhn.
van Spanje.
BURGLANGENFELD , kleine maar welgeboude en
BUHGUNDISCHE-MUNT ; zie Xreutsthaler.
fterke ftad in 't vorftendom Neuburg , tuffchen
BURGWALD ? groot woud in Hellen , 1 mylen
Amberg en Regensburg aan deNabe, broudt goed lang, het begint by f ranckenberg, en ftrekt zich
bier.
tot Marpurg uit.
BURGWEDEL, amts-voogdy en marcktvlek inliet
BURGLEN, flot en vlek aan de Thur in Turgow
in Zwitzerland , wier neder-gerichten de ftad St. hertogdom Zeil., niet ver van Burgdorff.
BURIALATOS , kleine plaats in Arragon , in een
'Gal toekomen.
BURG-LEEN. was in oude tyden een zeker verge- woefte landiireek , daar geen bomen , kruid noch
lyk tuffchen enige adelyke familien , 't welk be- water te vinden is , en daarom word het van de
helfde, dat wanneer een van die familien uitftorf, Spanjaarden de woeftyn van Arragon genaamt.
BURIANA, meir inliet gebied van Siena, niet ver van
de gene die 'er noch overbleef fuccederen zou, in
's gelyk dat zy hare "kaftelen tegen de vyandlyke de zee-kuft, in het Florentynlche gebied.
BURICK , kleine en fterke Had niet ver van den
aanvallen te zamen zouden befchutten. Zulk een
burg-leen wierd van erven tot erven voortgezet, Rhyn, in 't hertogdom Cleef, den koning van Pruifde verdrag-punten daar van wierden de burg-vrede > fen toekomende. Anno 1672. wierd zy van den
Franffchen Maarfchalk de Turenne ingenomen.
en de leenmannen burgmannen genaamt.
BURGLOSS ; zie Bees.

BURLESQJTE , kottswylig.

BURONZO , kleine ftad aan de grenzen van het
BÜRGO , ofBURGOW , kleine en fchone ftad in
Tyrol, aan den weg van Trente naar Venetien, vorftendom Mafferano, in de Piemontfche heérlykaan den vloed Brenta, 3 mylen van Trent, word heid Vercelli.
BURRIANA , kleine ftad aan den oever der zee in
anders ook Worchcn genaamt. Aldaar is eenfehoon
berg-ilot, waar opde Ooftenrykfchelands-hooftman het Spaanfche koningryk Valencia.
BURRO , een van de Moluckkifche eylanden in
woont.
de Ooft-Indifchezee.
B U R G O ; zie Bor^o.
BUR SA ; zie Brus.
BURGOS , hoofdiiad van Oud-Caftilien aan een
BURSCHEID, abdy in het hertogdom Gulik> niet
heuvel waar op een oud fterk flot legt , beneden
itroomt 'er de vloed Arlanza voorby , over den ver van Aaken, wiens -abdis een Stende van het
welken 1 ftene bruggen leggen, 't Is een van de Roomfche ryk is. De Gereformeerden plachten hier
V
een
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BUR. BUS.

BUT.

BUSENTO , kleine vloed in Principato citra in ' t
een kerk te hebben , die in 't jaar 1714 °P k e T "
ryk van Napels, welke zich in de Tofcaanfche-zee
zerlyk bevel omver geworpen is.
BURSFELD , Luiterfch kloofter aan de Wezer, ftort.
BUSETO, LO STATO DI BUSETO, klein landfehap
een rr\yl van Minden, in 't vorftendom Calenberg,
onder xeur-Hanover behorende, waar omtrent het in Italien tuffchen Parma , Piacenza en de Po gemidden der 15 eeuw de hervorming van de ftatu- legen , den hertog van Parma toekomende. Het
ten der Benedicryner orde is voorgevallen, welke word ook Stato Palavicino genaamt.
BUSETO, kleine ftad aan den vloed Ongina in Staover dehondertBeneditfyner-klooiïers aangenomen
hebben ; en daar van daan de beroemde Unio five to di Bufeto, een myl van de Po, in Italien.
Reformatie Bursfeldenfis by de Catholyken genoemt BUSKO , ftad in het waiwoodfehap Belsko in Powórd. Zy houden op zekere tyden hunne verga- len.
deringen , waar in over dat gene dat ter Ere Gods
BUSKO ; zie Buczava.
en tot h a bloeien van de orde dient geraadpleegt
Buso, voorgebergte op het eyland Candia > teword, en de abt van Corvey is daar opperite Preii- gen overMorea.
dcïit van door Duitihnd.
BUSSA; zie Buaa.
BUK si, klein eyland in Griekenland, niet ver van
BUS-SCHIETERS, zyn tien of twaalf perfonen op
het eyland Corfu.
een fchip, die den Conltabel ter hand gaan.
BU&SIA , BRUSIA , ftad in Natoliën in Azien, voorBUSSEN; zie Dirmentingen.
heen de rellcientie-plaats des Sultans.
BUSSERÊTH, Turkfche ftad in het fteenachtig ABUBSTATT , vlek in Franckenland , tot het amt rabien in Azien.
Miltenberg behorende.
BUSSIERE, kleine ftad in Vrankryk , in de proBURTENBACH, flot en fteedje in Swaben aan den vintie Marche.
vloed Mindel , tuffchen Augsburg en Ulm. Het
Bussovo, een ftad in Wallachyen, aan den vloed
is het Hamhuis der vryheren Schertel van Burten- Miglkovo, 9 Ongarifche mylen ten ooften van Ter»
bach.
govift.
BURTZLAND ; zie Burcza.
BUST, BQST , ftad in Perzien, en de hooftitad
BURY , ST. EDMUNDS- BURY , kleine ftad in de van het landfehap Sableftan, benevens een ilot, da$
Engellche provintie Lancafter, aan den vloed It- voor de befte veiling in Perzien gehouden word.
well, niet ver van Salford.
BUSTOGKANDE, kleine ftad tviffchen de rivieren
BURY, Had in de Engellche provintie Suffolk, 7 Olana en Arno, in het Milaneefche gebied, de gravf 8 Engelfche mylen van Newmarket.
ven Marliani toekomende.
BUSWALTAM , ftad in de provintie Barkshire in
Bus , eyland in de Noord-zee tuffchen Yiland en
Engeland.
Terra-nova, is noch niet lang ontdekt geweelt.
BUSWEILER , kleine ftad en heerlykheid in de ne«
BUSCA , kleine ftad in Piemont aan den vloed
Macra, die voorheen een goede veiling was, maar der-Elfas, benevens een ilot, de graven van Ha~
welke, na de dood van Hertog Victor Amadeus, nau toekomende. Voor dezen was het de refidengeilecht is. Zy was voor dezen de hooftitad van tie-plaats der graven van Hanau-Lichtenberg.
een zeker markgraaffchap.
BUTIRA , kleine ftad op een berg in Val di Noto
BUSCH , heel klein eyland in de Noord-zee r on- in -Sicilien r benevens den titel van een vorftendom,
der 't gebied van Groningen.
BUTHE ; zie Boot.
BUSCH AU , gewicht in Hamburg , omtrent 180
BUTNOCK, PUTNOCK, kleine ftad aan den vloed
pond.
Gaya, in het opper-Ongarifche graaffchap Barfod.
BUSECKER-THAL of DAL , een gebied van ne-

gen dorpen in opper-Heffen in 't amt Gieffen, die
van Buleck en Trohe toekomende. Het wierd na
ten langwylig Rechtsgeding met den landgraaf van
Heffen-Darmftacl van den keyzerlyken Ryks-hoflaad te Wenen in 't jaar 1707 voor een onmiddel%aar keyzerlyk Leen , en deszelfs bezitters, de HeTen van Bufeck, voor Rykszaten, onder de midtlel-Rhynfche Ryks- vryeRidderfchapte huis horende , verklaart, fchoon de landgraven van HeffenDarmftad zedert 1576 de landvorftelyke rechten
daar in ongehindert hadden geoerïent , en de HeTen van Bufeck als landzaten van Heffen aangezien
liadden. Hier op heeft zich de landgraaf tot de
Eyksvergadering van Regensburg gewend, en ein<delyk voor het Ryks-kamer-gericht te Wetzlaar in
9
t jaar 1724 het proces, en daar door 1500 onderdanen gewonnen.
BUSEN , klein eyland in de Noord-zee , tegen
over het land Dithmarfen, by den mond der Elf,
BUSJ&ÏDOFJF 5 zie BoJJonvilk,

BUTON ; zie Bouton.

BUTOW, heerlykheid en kleine ftad aan den vloed
Stolpe , in 't hertogdom Cafluben , 10 mylen van
Dantzig, dicht san de Poolfche grenzen, den koning van Pruiffen als een Pools leen toekomende,
BUTRINTO , BUTINTRO , ftad en haven aan de

golf van den zelven naam inEpirus in Griekenland,
tegenwoordig de Venetianen toekomende. Voorheen was het een aanzienlyke ftad, maar n u , na
dat zy van de Tureken verwoeft is , in een Hechten Haat.
BUTRINTO , GOLFO D I BUTRINTO , kleine

zee-

engte in de Griekfche-zee, tuffchen Corfu en Epirus.
BUTSCHAR, vlek in het hertogdom Gulik, dicht
by Aaken , 't welk meeft Proteftantfche inwonersheeft.
BUTSCHIN, gewichtige pas, floten ftad inSlavonien, niet ver van Pollega.en Carlüadt.
BUTTASELLA, is het eerfte teken met de trom?

p e t , wanneer zich de ruiters marfchYaardig makern

BUT.BUX.BUY.BUZ.BYB.BYCBYD.
ken moeten; het wil zo veel zeggen dat zy den zadel
op het paard zullen zetten.
BUTTELSTADT, kleine dad in Thnringen, 5 mylen van Weimar , den hertog van Saxen-Weimar
toekomende. Het amt , waar onder vele dorpen
behoren, word de Voogdy Brembach genoemt.
BiiTTERT,een amt en vlek in Franckenland, den
biffchop van Wurtsburg toekomende , tuffchen
Wurtsburg en Mergentheim.
BUTTIMAN, een Perziaans gewicht, omtrent 15
pond naar onze rekening.
BUTTLER , floten vlek inliet landfchapje Buchau
in Heffen, aan den vloed Ulfter, tuffchen Fulda en
Eifenach. Deze plaats is het damhuis der adelyke
familie van Buttler, welke van het Ierfche geilacht
van dien naam , waar uit de hertogen van Ormond
gelproten zyn, moet onderfcheyden worden.
BuTTONSBAYE ; Zie

Hudfon.

BYE.BYL.BYL. CAA.CAB.
BYDZOW, ftad in de Koninggratzer-kreits in Bohemen.
BYELSK , dad in 't gebied van den zelven naam,
in Podlachien.
BYLBRIEVEN , hieten by de koopluiden de Obligatiendie over gelden, welke tot den fcheepsbouw
opgefchoten worden, uitgefet worden.
BYLEGER, is een naam dien men aan de bruiloften van hoge en doorluchtige perfonen geeft.
BYLEGGEN, BYSTEKEN, hiet by de fchippers het

fchip in den wind draaien, dat het zyn vaart een
wyl verlette en een beteren wind afwacht e.
BYLEMER MEIR , klein uitgemalen meir tuffchen
Wezep en Amderdam. Is den 5 April andermaal
overdroomt.
BYLITZ; zie Bilitz,.

BYNDON , dad in Dorfetshire in Engeland.
BYSANTAGAR , grote dad in Ooft-indien , mid-*
den in het koningryk Guzuratte, word meed van
heidenfche Braminen bewoont.
BYSDAIL , kleine dad en haven op het fchotfchc
wedelyk eyland Uld.
BYSTRZICE , dad in de Caurzimer- kreits in Bohemen, 5 mylen van Praag. Daar legt ook eca
ftad van dezen naam in de Bechiner-kreits, welke de Heren van Slavata toekomt, en Nieuw-Byftrzice genoemt word. In de Chrudimer-kreits aart
de Morayifche grenzen legt ook een Byftrytz of
Biftra , daar goede Yzer-groeven zyn.
BYTHAU , kleine ftad en dot in Pomrnerellen, in
't Poolfch Pruiden.

BUTTSTADT , kleine ftad in Thnringen aan de
LofTa, 2 mylen van Weimar, den hertog van Saxen-Weimar toekomende. Zy heeft een beroemde beeltemarkt.
BUTUA, koningryk en dad in Monomotapa inAfrica, om den vloedZambre.
BUTZBACH , kleine dad benevens een dot in de
Wetterau, 4 mylen van Frankfort en 2 van Gieffen. Het vierde deel behoort de graven van SolmsBraunfels toe , de drie andere de landgraven van
Heflen-Darmdad.
BUTZOW, kleine dad in het vordendom Schwerin,
benevens een dot, waar op voorheen de bidchoppen van Schwerin woonden. Tegenwoordig houd er
BYTON; zie Beuthen.
d@ hertoginne weduwe van Meklenburg-Schwerin,
BYTTE , klein eyland in de Ooft-zee , dicht by
Sophia Charlotte, een gebore princes van Heflen- het eyland Falfter,
Caffel , en zuder des konings van Zweden , haar
verblyf op.
BUXHEIM, kleine dad in het graaffchap Reenberg,
daar een Karthuizer klooder is.
BUXTEHUDE ; zie Boxtehude.
AANA , ftad in opper-Egypten in Africa , aan
den linker oever van den Nyl.
BUYKSLOOT , dorp tegen over Amderdam , aan
de overkant van het Y.
CABADO ; zie Cavado.
BLIYS; zie Buis.
CABACKEN, worden in Rufland de openbare herBUYS, is een viffchers-fcheepje, zonder kanon of bergen genaamt , waar uit de Czaar een van zyn
grootfte inkomden trekt, de wyl hem alle de hermanfchap, als daar zyn de haring-buizen.
BUZA , BUSA , fterke pas in Zevenbergen op een bergen door gants Rudand alleen toebehoren, en
dezelve met drank uit zyne pakhuizen verzorgt,
hogen berg tegen de Moldau.
BUZANCOIS, kleine'ftad in de provintie Berry, ook voor een ftuk gelds verpacht worden, 't welk
aan den vloed Indre , over den welken daar een in dezen wyd uitgeitrekten btaat ongelooflyk veel
geld opbrengt.
brug legt, aan de grenzen van Touraine.
BUZOLA, Genueefch marcktvlekin een woed geCABALE , hiet in Staats-zaken een heimelyk verbergte ,' daar zich de banditen gewoon zyn op te dand onder zekere perfonen , die zich verenigt
houden.
hebben om een aanflag uit te voeren , maar den*
BYBCNTSCHITZ , dad in de Znaimer-kreits in Mo- zelven zo te bemantelen , dat hy voor dien tyd
ra vien , het vorilelyke huis van Lichtenftein toe- niet uitlekke.
behorende. Het daar by leggende berg-flot hiet
CABANE, is een kleine kamer, met planken achRofchitz.
ter of aan de zy van een fchip afgefchoten , daar
BYCHOW , kleine dad aan den Dnieper, in het de Piloten en andere fcheeps-bediende flapen, hiet
anders ook een kleine boer e hut.
Littaufche waiwoodfehap Meidow.

C

BYDGOSTI , BROMBERG , ftad in het waiwood-

CABANIA, KABANIA, grens-vefting in de provin-

fehap lnowlocz in Groot-Polen , daar 1656 tuf- tie Burati in 't noorden van Mofcovien , waar 'm
fchen den koning van Polen en den keurvorft van een goede Ruflifche bezetting legt.
CABARETIERS , zyn Franflche Gaar-keuken-hou*
Brandenburg de Vredens-traclaten gefloten wierden.
ders , waar van 'er in Parys alleen 200 zyn , die
V 2,
den
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CAB.

CAB.

CAC. CAD,

CABO; zie Capo..
den voorkoop van alle levensmiddelen hebben ; dar
CABOYA ; zie %uiho.
geen burger van een boer op de markt, maar van
CABRES, klein eyland in de Guineefche zee, m
deze koks den leeftocht kopen moet.
CABARRES , zyn allerhande fchepen , die onoer Atnca, niet ver van het eyland St. Thomas. Het
een platten bodem hebben, en welke andere kne- is bergachtig, heeft veel limoen-bomen, en word
pen in zee behulp]yk zyn. Zy worden van ae Zwe- wegens de menigvuldige bokken, die 'er zyn, het
Bokken-eyland genoemt.
den en Denen Clincar genaamt.
^
CABE, zeer kleine vloed in Gallicien m Spanje,
CABRETA, CAPRARIA, klein eyland in de Middie zich met de rivier Melezar verenigt , en met delantfche zee, niet ver van Majorca.
dezelve in de Minho valt.
CABHIETA, zie Figo.
CABECA DE V I D E , kleine ftad inPortugaal in de
CAEUL , koningryk in 't ryk van den Mogol in
provintie Alentejo , he:fc een iterk flot , en legt Azien, aan de Perzifche grenzen, benevens een
vier mylen van Portalegre.
hooftitad van den zelven naam,- welke wel beveCABECAS PVÜEIAS , vlek in 't koningryk Anda- iligt is.
ïufïen tegen de Fortugeeickc grenzen , 10 mylen
CACABELOS, kleine ftad in 't koningryk Leon aan
van .^eviïje.
de Portugeefche grenzen, 4 mylen van Leon,.
CABÊL^ KABEL, zo worden de grote touwen geCACACA , ftad met een kafteel op een rots in 't
naamt, waarmee men de fchepen op de ree of op koningryk Fez, aan de Middelantfche zee, in Africa,
andere plaatzen vaftmaakt, dat zy niet wegdry ven
CACAO, een Weft-Indifche vrucht en foort van
kunnen. Men noemt de touwen , daar men de neuten, uit welke de chocolade gemaakt word.
boot of andere zware zaken mee in de hoogte
CACATOWA, klein eyland in de Ooft-indifche zee?
trekt, ook Cabels; als ook de anker-touwen; zo niet ver van het eyland Sumatra.
dat wanneer men zegt de Cabels kappen , zulks
CACCA , CAPO DELLA CACCA , voorgebergte op
beduid zo veel als de anker-touwen aan Hukken het eyland Sardinien, aan de weitlyke kuit.
hakken ; zie Ank^r kappen.
CACERES , kleine ftad in 't Spaanfche EftremaCABELGAT , Tojftaux Cabies , is die plaats in dura, aan den kleinen vloed Salot.
een fchip daar alle zware anker-touwen, perlynen,
CACERES , CACERES DE CAMARINHA, ftad op het
en ander touwerk leggen. Zy is gemeenlyk op de eyland Lucon in Azien, 't welk een van de Filipgrote fchepen onder de zefde luik, zo brcet als het pyniche eylanden is , aan de zee-engte Manilha r
fchip, en twintig voeten lang, dient ook de folda- benevens een goede haven. Zy heeft een biftchop,
ten gemeenlyk tot een kamer.
die onder Manilha hoort.
CABENDE , grote haven in de kleine provintie
CACHAN , grote ftad in de provintie Yeraek in
Angoy m 't koningryk Congo in Africa, daar iter- Perzien, daar de befte goude en zilvereftofFenvan
ke handel in flaven gedreven word.
dat gantfche ryk gemaakt worden.
CABES, CAPS, ftadinBarbaryen in Africa, tegen
CACHAO , hooftitad van 't koningryk Tunquin in
over het eyland Sicilien, aan een zee-boezem, Gol r Oolt-Indien, omtrent80mylen van de zee, wiens
fo de Caps genaamt, heeft een haven.
huizen uit leeme muren en ftroo-daken beftaan,
CABESTAN, bekent vlek in Vrankryk, niet ver van waar onder de brand dikwils een grote woede aanNimes in Languedoc.
recht. Zy heeft noch muren r wallen,, noch grachCABESTAN (een Franfch zee-woord) braadfpit, ten i en befta-at wel uit 2.0000 huizen.
CACHEKEN , geheimhouden,, verbergen..
de diüke houte fpil daar het kabeltouw om loopt
_ CACHETI , KACHETI , een woeft land in Georah men het anker ophyft.
CABEZ ABECA, flot en beveiligde plaats op den vloed gien in Azien , wiens vorft een leenman van Perzien is.
Tajo, op een zantbank, in Portugaal.
CACIQUES , zo noemen veel Amerikaanfche volCABINET, een geheim of byzonder vertrek van
een koning of andere potentaten , waar in de ge- keren hun overheden, die het recht uitlpreken, en
wichtigile ötaats-zaken verhandelt worden. Daar van te gelyk het bevel in den oorlog voeren.
CACQNGO y koningryk in neder-Ethiopien 3. in Adaan komt de titel van Cahinet-Raad , dat is geheimïte Raad ; Cabinet-courier, is die van de geheime frica.
CACORLA ,. kleine ftad in Andaluzien , 2 mylen-.
Staatskancelery afgezonden word. Anders biet een
verborgen vertrekje in een huis, of een prieeltje in van den oorfprong van den vloed Guadalquivir.
CACORLA; zie Zegura.
een tuin dat met £roente begroeit is ook een Cabmet.
CACOUCHACS., volkeren, in nieuw-Vrankryk, inCABIROLF , een van de bergen van het Pyrenee- noord-America.
CADAH/>LSO, klein en zeer veimiaaklyk fteedjeia
fche gebergte aan de grenzen; van het graafïchap
nieuw- Caftihen, aan de grenzen van oud-Cafti'lieru
Foix, in Languedoc.
CADALEN , ftad in 't gouvernement van LangueCABITA, een van de Filippyniche eylanden, dat
devoornaamfte haven heeft, "en voor alle winden doc , in Vrankryk.
wel gedekt is, legt z mylen van de hooftilad MaCA DAN; zie Ka Jan..
nilla.
CADAON ; zie Zadaon.
CADAROUSSE ; zie Caderoufe..
CABLAN, koningryk en ftad in Indien aan deeszyde van de Ganges, den koning, van Ava toebehoCADAVAL , een beroemt hertoglyk geflaclit in
rende , ia Azien»
portugaal, 't weft van het huis Bargan^a , waar
uit
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uit de hedendaagfche koningen van Portugal - <*e- dat gehele deel van de Atlantifche zee, 't welk ten
fproten zyn, afftamt. De tegenwoordige levende noorden tufTchen de kuiten van het koningryk Al*
hertog van Cadaval hiet Jacobus de Mello, gebo- garve en Andalulien, en ten zuiden tufTchen de kuren den 7 December 1679. Zyn gemalin is Donna ilen van de koningryken Fez en Marocco ingelloLoifa, een natuurlyke dochter van den vorigen ko- ten is.
ning Pedro, en zyn geftorven broeders weduwe.
CADIX, CADIZ,GADIS, ftad in Andaluiien in SpanCADDOR , itad in Azien in 't koningryk Bram- j e , op een klein eyland van den zelven naam, die
pour, is den groten Mogol onderdanig,
wel niet groot, maar welgeboud en fterk is, nadeCADDARE , een degen, welken de Spahies aan den maal zy aan den zee-kant door gelyk-gehouwene
zadel hangen, met een langen en rechten kling, rotzen befchermt word, aan de land-zy de een gracht
als zy in den ilagzyn, bedienen zy zich van dezen, en twe baftions heeft, welke de gantfche breedte
of van hun zabels.
van het eyland aan die zyde beflaan, en word dit
CADELSBURG; zie Cadohhurg»
eyland ten ooften door een brug, Puente de SounCADENAC, kleine ftad in Quercy in Languedoc, co genaamt, aan het vafte land gehecht, 't Is een
aan den vloed Lot in Vrankryk.
der gewichtigite plaatzen der gehele Spaanfche MoCADENET, aanzienlyk vlek in Provence, in de narchy , en word van zeer ryke koopluiden beviguerie van Apt , een halfmyl vanden vloed Du- woont , die door geheel Europa de fchoonite mant nee.
gazynen hebben, en toen de Engelfchen in 't jaar
CADEROUSE, fteedje in Provence aan deRhone, 159Ó onder den graaf van Elfex deze plaats innadaar de grenzen van depauftelyke provinrie Venaif- men , en de Spaaniche zilver-vloot ruineerden , wierden van hen* onbefchryflyke rykdommen geplunih\ en het voritendom Orange te zamen itoten.
CADET , zo w7ord eigentlyk de jongfte broeder dert. De haven heeft op beyde zyden twe kaftegenaamt, daar van daan komt het, dat men in den len , en hier komen byna alle waren te zamen,
oorlog de Compagnien die uit jonge Edelluiden be- welke de Spanjaarden naar Indien , en van daar
ilaan Cadets neemt, dcwyl de jonger broeders uit weer te rug brengen, ook plegen de Spaanfche zilde adelyke huizen by gebrek van goederen dienit ver-vloten hierin te lopen. De ftad heeft een bismoeten nemen, ten zy ze den geeftlyken naat ver- dom , onder den aartsbifïchop van Sevilien ftaande.
kiezen. Hierom hebben verfeheyde vorften in de Het eyland Cadix belangende, dat wierd voordeplaatzen hunner hoiliouding zekere Ridderfcholen zen Iniula Junonis, of Junós eyland genaamt, en
aangelegt, waar in de jonge Edelluiden opgevoed legt tulfchen den mond van de Guadalquivir en de
en in de krygs-oeffeningen, ipraken, en wetenfehap- zee-engte van Gibraltar, niet ver van de kuiten van
pen op des landheers koften onderwezen worden, het koningryk Andalulien, van het welke het door
op dat zy in hun volwaife jaren als bequame offi- een vaart afgefcheiden word. 't Is uitnement vruchtbaar aan vee en wcyden , en word 7 mylen lang
ciers in den oorlog mogen gebruikt worden.
CADIAR , vloed in het Spaaniche koningryk Gra- en 3 breed gerekent, hoewel het opzommige plaatnada , die by Salobrena in de Middelantfche-zee zen niet boven een myl breed gezegt word te zyn.
Men ziet hier twe torens, als overblyfzels van een
valt
CADIERE, kleine flad in provence in Vrankryk, oud gebouw , welke men Hercules-pylaren noemt,
De Sinus Gaditanus of de baai van Cadix is een
3 mylen van Toulón, ten zuid-w ellen gelegen.
CADILESKER , hiet zo veel als een krygs-rechter klein ituk van de zee-engte van Cadix , en word
c>nder de Turken, zy zitten by den Groot-Vizier door vele kartelen befchermt, waar onder Puntai
of zyn ftedehouder in het gericht, daar van bur- en Matagorda de voornaamfte zyn , die aan het
gerlyke zaken en onenigheden gehandeït word, naauwfte van de baai tegen elkander over leggen,
Maar zy hebben gants geen gezag meer over de en door malkander de Puntalen genaamt worden,
Turkiche foldaten gelyk voor dezen, nademaal de- Om de baai legt de haven van Cadix en S, Maria,
le tegenwoordig van niemand als van hun officie- benevens Porto Real,
ren kunnen veroordeelt worden. In het gehele
CADOLSEURG , flot , arnt en markt vlek m het
Turkfche ryk zyn niet meer als 3 Cadilesker , de markgraaflchap Anfpach.
cerfte in Europa, de twede in Natoliën en Azien,
CABQRE , LA PJEVE DI CADORE, hooftftad van
en de derde te Groot-Caim. Zy moeten geeflly- het landfehap Cadorko m Italien,. aan den vloed
ke, op de Turkiche wyze geleerde, en geboorne Pieve.
Turken zyn.
CADORINO, klein landfehap in Friaul, den VeCADILLAC, kleine ftad aan de Garonne, bene- netianen toekomende > wiens inwoners van alle
vens eenfehoon flot inGuienne, zy is de hooftftad landheerlyke laden vry zyn.
van het graafichap Benauges.
CADORUSE, kleine ftad in het prinsdom Orange s
CAD-S, is eenArabifch woord, en beduit zo veel daar de vloed Argente in de Rhone valt.
als een Rechter of Rechtsgeleerde. By de Turken
CADROU , CADZUU vrye heerlykheid in Schot*
betekent Cadis eenNeder-Rechter, en Volgt na den land.
Molla of Mula-Cadis, dat is na den Opper-Rechter.
CADSANT; zie Cajfant.
Beyde worden zy onder de geeftelyken getelt, naCADY; zie Cadis.
demaal de Turken hun recht van hun Profeten en
CAtN, hooftftad van neder-Normandyen, aan den
andere' geeftlyke leeraren krygen.
vloed Orrte. t Is een grote, weigebouwde en ryke
CADIX > zee-engte van Cadix of van Yeguas, is koopftad , nademaal de grootjte fcfecpen met den
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vloed daar aan kunnen komen: ook heeft zy een
prefidiaal, bailluage, univerliteit, koninglyke Academie , en iterke citadel.
m CAERDEN, kleine ftad aan de Moezel,in 't aartsbifdom Trier.
CAERDIFF, ftad in Glamorganshire, in Engeland.
CAERFUSE, ftad in Montgomery, in Engeland.
CAERLEN, kleine ftad aan den vloed Oiiske,in
het graaffchap Monmouth, in Engeland.
CABRMARDEN , landfchap in zuid-Walles in Engeland; 't welk ten zuiden aan de baai van Teriby
en het canaal van Briftol, ten ooften aan het graaffchap Glamorgan, ten noorden aan het graaffchap
Ërecknock , ten wreften aan die van Cardigan en
Pembrock grenft. De hooftftad voert den zelven
naam, en legt aan den vloed Tovy.
CAERNARVAN, landfchap in noord Wallis in Engeland , 't welk als een fchier-eyland ten noorden
aan de Ierlantfche-zee, en ten ooften aan de landfchappen Denbigh en Merioneth grenft. Het legt
tuflchen 't gebergte in, welke de Engelfche Alpen
genaamt worden, en de hooftftad,die ook Caernarven
genaamt word, legt aan de zee-kant, tegen over
het eyland Anglefey.
CAERWENT, kleine ftad in het Engelfche graaffchap
Monmouth, tegen de grenzen van Glocefter.
CAFFA , fchier-eyland en provintie van 't Crinieefch-Tartaryen, waarop de hooftftad Caffa aan
de zee-kant legt, die de befte haven van de gehele
'zee heeft , en die het meefte van allen bezocht
word. Zy begrypt4000 huizen, heeft 2. citadellen,
en hoort den Turken toe a die daar een Bafla Hellen : zy dry ft fterken handel met zoute vifch en
koorn, ook wonen 'er veel Chriftenen, die by de
800 huizen bezitten. De zee-engte by Caffa of de
Bofphorus Cimmerius verenigt de Zwarte-zee met
de Mar delle Zabache. Zomtyds word zy ook de
zee-engte by Kercy of by Vofpero genaamt.
CAFFERS, (Land der)groot landfchap in Africa,
in neder-Ethiopien, aan de grenzen van het koningryk Monomotapa , de inwoners gaan naakt, zyn
zwart , en wonen in hollen of hutten van takken
gevlochten , waar van 'er enige aan de reizigers
ontdekt zyn, maar de andere, die zeer diep landwaart in wonen, zyn de Europeers noch onbekent.
Hun godsdienft beftaat in de aanbidding enes Wegens , dat zy Humme noemen, en 't welk zy by
goed weer veel eer bewyzen , maar daar zy by
quaad weer hevig over klagen. De gene die tegen
de kaap van Goede Hoop aanwonen, worden Hottentotten genaamt, en eten het vleefch rouw met
darmen met al.
C AF TAN, hiet by de Polen, Moskoviters en Turken een o verrok.
CAGAJON , ftad op het eyland Lucon , 't welk een
van de Filippynfche eylanden is, de biflchop hoort
onder Manille.
CAGLI, ftad aan 't Apennynfche gebergte en aan
den kiemen vloed Cantino, in het hertogdom Urbi,ïio, inden kerkelyken ftaat, in Italien, benevens een
bifdom, onder den aartsbifichop van Urbino liaande.
CAGLIARÏ, CAGLIER , CALLER , hooftftad op het

eyland Sardinien, aan een kleinen berg, aan de golf
van Cagliari. Zy is de verblyfplaats des Onderkonings en heeft een aartsbisdom, univeriiteit, citadel en een ruime en veilige haven, die de koop*
vaardy aldaar begunftigt. De Raad en de burgeiy
hebben daar grote hand-veften, behoren onmiddelyk onder hun koning, en zyn alzo vanden rechtsban des Onder-konings uitgezondert.
CAGUAY, grote haven of kleine zee-engte aan dö
zuidlyke kuft van het eyland Jamaica, in noord-Am erica.
CAHORLE , CAORLE , klein en wegens de ongezonde lucht flecht bewoont eyland in de golf van
Venetien, aan de kuften van het landfchap FriauL
Zy heeft een ftad van den zelven naam, daar een
biflchop is, welke onder den Patriarch van Venetien
ftaat.
CAHORS , hooftftad van het landfchap Quercy , in
Vrankryk,aan den vloed Lot, Zy is groot en volkryk en heeft een univeriiteit, die in't jaar 1332. gelucht is, als ook een biflchop, die den titel van graaf
van Cahors voert , en onder den aartsbiftchop van
Alby ftaat.
CAI , klein koningryk en ftad op het eyland Niphon, in Japan.
CAJANEBURG , hooftftad en vefting in de Zweedfche provintie Cajanien in Finland, ten noorden van
het meirUla. De Zweden hebben het wel voor onoverwinlyk uitgegeven, maar het is 1716 van de
Ruften ingenomen.
CAJANIEN , het grootfte maar een onvruchtbaar
Zweeds landfchap in Finland, aan den Botnifchen zeeboezem en Lapland.
• CAJARC , kleine ftad in de provintie Quercy in
Vrankryk, aan den kleinen vloed Lot, 4 mylenvan
Cahors.
CAJAZZÓ, GAJAZZO, oude ftad .op een heuvel in
Terra di Lavoro, in 't koningryk Napels, aan den
vloed Vulturno, benevens een bifdom onder den
aartsbiftchop van Capua ftaande.
CAIC ; zie Sai que.

CAICOS, klein eyland in de noord-zee in Ame*
rica, onder de Lucayifche eylanden behorende.
CAJENME, eyland in zuid-America, in Guiana, aan •
de noord-zee, by een vloed van den zelven naam,
waar op de Franfchen enige volkplantingen hebben ,
waar over zy in de vorige eeuw lang met de Hollandeis getwift hebben , zo dat de eene party altyd de andere daar uit verdreef.
è

CAJETA; lieGaeta.

CAIFUNG , hooftftad van de provintie Honan in
China, men zegt dat zy voor dezen groter als Ifpahan geweeft is.
CAILSO; Zie Kei [o.

CAIMAKAN, Turkfche amtenaar, waarvan 'er in
het gemeen maar drie in het gantfche Ottomanni*
fche ryk zyn. Een daar van bevind zich altyd te
Conftantinoplen, is zo goed als des groten-Viziers
Stedehouder, voert in deszelfs afwezentheid te Conftantinoplen het bevel , onderzoekt alle zaken die
de ftaatkunde betreffen , en ordonneert ze ten delen. De twede is altyd by den groten-Sultan ; de
derde verzelt den groten-Vizier, wanneer die van
lief
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het hof afwezig is: maar wanneer zich de Opper- gien in Azien , den koning van Perzien toekovizier by den Groten-Heer bevind, houd het amt mende.
van dezen derden Caimacan te enemaal op.
^ CAKETA , grote vloed in zuid-America , die in
CAIMAN , CAYMANBS, eyland in de golf van Me- nieuw - Granada ontfprmgt, en zich daarna in twe
xico , in* noord-America , daar veel Schildpadden ge- armen verdeelt, waar van de een den vloed Orevangen en veel Crocodillen gevonden worden, den noque maakt, en de andere in de rivier der AmaEngêMchen toekomende. Men vind noch een ey- zonen valt.
land van den zelven naam niet ver daar van daan in
CALA DUCYRA, haven op het eyland Gozo, in de
de zelve golf, 't welk tot onderfcheid Groot-Cai- Middelantfche-zee.
m&n genaamtword, 'en deze twe leggen 15 mylen
CALA SCILENDI , haven op het eyland Gozo, in de
van elkander of , ten zuid-wellen van het eyland Middelantfche-zee.
Cuba.
CALABRiA,een van de vier hooft-provinciën des
CAIMAN, hiet in de OoHerfche landen, volgens konmgryks Napels, welke Bafilicata, Calabria eigetuigenis der Reys-befchryvingen, zo vee) als een tta > en oltra in zich begrypt. De provintie CalaCrocodil.
bria citra of opper-Calabrien, anders ook provincia
CAINITEN , was een fekte van Gnofiyken in de II. QjCofenza genaamt, grenH ten zuiden aan Calabria
eeuw , die een zonderlinge achting voor Cain had , o,tra, ten noorden aan Bafilicata, ten wefien aan
welkers naam zy zeyden van een almachtige he- de Tyrrheenfche zee, en ten oofien aan de golf
in elfche macht geformeert te zyn; in tegendeel A- van Taraato. Calabria oltra of neder Calabrien,
bels naam van een geringe raacht; ook hadden zy anaers ook provincia di Cantazara genaamt, heefc
byzondere eerbied voor Judas, wyl deze het werk- ten ooHen, zuiden en wefien de Middelantfche-zee,
tuig van onze veriofiinggew eefi is. Zy gaven voor, en ten noorden Calabria citra. Dit landfchap is aan
dat men om de zaligheid te verwerven allerly god- vericheide plaatzen zeer vruchtbaar, en de aartbeloosheden plegen moeit, Helden hierom zekere En- vingen zeer onderworpen; en voor dezen hebben
gels als voorftanders der zonden, die zy ook aan- de zoons van de Napelfche koningen zich hertoriepen, wanneer zy dezelve begaan wilden. Zy maak- genjan Calabria laten noemen.
ten een boek, Paulus Hemelvaart genaamt, 't welk
CALABRISCHE-ZEE , is dat deel van de Jonifchedezes Apofiels heimelyke woorden, die hy in- zyn zee , 't welk na de oofilyke kuften van Calabrien
verrukking gehoort had, zou inhouden, maar die in en Sicilien gaat , en zich tot aan 't voorgebergte
der daad blote godslafteringen waren.
van S. Maria di Leuca uitHrekt.
CAIQTJE ; zie saique.
CALAC, kleine Had in Bretagne in Vrankryk*, in
C A I R O , ALCAIR , GROOT-CAIRO, hooftftad van het ^gebied van Cornouaille.
Egypten , aan den ooftlyken oever van den Nyl,
CALAF, kleine Had in Catalanien, 11 Spaanfche
welke een van de grootfte lieden der wereld is, en mylen ten noord-wefien van Barcellona gelegen.
CALAFIGUER , goede haven aan de zuidlyke kuft
tegenwoordig onder Turkfche gehoorzaamheid ftaat,
Zy befiaat uit drie delen, die taamlyk ver van el- van^het eyland Majorca, by Spanjen.
CALAHORRA, Had in oud-KaHilien,aan den vloed
kander afleggen , namentiyk Boulac , Oud-Cairo,
Nieuw-Cairo, heefc ook een reedlyk fterk kaft e el Ebro , benevens een bifdom , onder den aartsbifop een rots, en is dereiidentie van den Turkfchen ichop van Burgos Haan de.
CALAIS , Had in de herwonne landen in PicarBafïa. Daar wonen twe Patriarchen, naamiyk een
voor de Coptifdie en de andere voor de Griekfche dyen , aan de pas van Calais. 't Is een van de
Chrifienen. De Had dryft Herken koophandel, wel- fterkfie Heden in Vrankryk , en een ileutel tegen
ke evenwel reedlyk afgenomen is, zedert dat men Engeland en de Nederlanden, niet groot, maar weden weg naar Indien langs de Caep van Goede Hoop gen den koophandel en goede haven zeer volkryk,
gevonden heeft. Daar worden uitmuntende en ko- Zy is byna te enemaal van de zee en moerafTen
iklyke Tapyten gemaakt. Deze ftad zou, zo't zeg- omringt , heeft veel baitions , een, fierk kafieei
gen is, over de vierentwintig duizent ftraten, en by en een fchans , Risband , Risbona óf lo Bisban
na zo veel kerken hebben, en over de 5000 Chri- genaamt , die den ingang der haven befchieten
kan. De pas van Calais, is een zee-engte, die
itenen bevatten.
de Brittannifche en Duitfche-z.ee van elkander
CAIRO in Indien ; zie Cambaya.
CAIRO* N , Turkfche Had in Africa, in't koning- fcheyd, tulTchen de kuften- van de herwonnen ïan^
ryk Tunis, in een zandachtig en onvruchtbaar ge- den en het landfchap Kent, is omtrent 5 of óDuitfche mylen breed, zo dat men by helder weer de
welf.
CAITHNESS, CATHNESS , provintie in Schotland, kuiten van Vrankryk en Engeland te gelyk zien, en
welke het eeriten van allen ten noorden gelegen is, met een goeden wind in 6 of 8 uren overzeylen
en zich, gelyk een voorgebergte, in den Calidonifchen kan.
CAL AMA „Had in Africa in't koningryk Algiers, aan
Oceaan uitHrekt. Zy is zeer vifchryk.
CAJUIT, KOOI, word die plaats van 't fchip ge- den vloed Malvia.
CALAMARA , welbewoont vlek in Morea, in de
noemt, daar zich de Kaptein of de Schipper onthoud.
Zy is in het achterfte* deel van 't fchip , en naar provintie Belvedère.
CALAMO, klein eyland in den Archipel, mflehea
gelegenheid van 't zelve groot of klein, en is in 't
de eylanden Lero en Lango, is met grote bergen
gemeen een fraai vertrek,
CAKET,

koningryk caftadin de provincie Geor» bedekt > en heeft 14 mylen in zyn omtrek*
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C A U M O Ï A ; zie Elaphtres;

CALARUEGA, vlek in oud - Caftilien, in het gebied van Ofma.
CAL^SUSÜNG , groote Had op het Molukfche
cyland Buron , legt op den-top van een, berg, in een
vermakelyke vlakte / e n heeft een fchone Haven.
CALATABELLOTA, kleine maar welbewoonde Had
op een heuvel, by een vloed van den zei ven naam,
in de valey van Mazara, in Sicilien.
CALATAGIRONE, kleine flad in Val di Noto, in
Sicilien.
CALATANISSHRA , klein ïteedje in Val di Noto,
aan den vloed Sa'fo , in Sicilien.
CALATAXIBETA, kleine flad in Sicilien , in Val di
Noto.
CALATAYUD , middelmatige Had aan een berg,
aan den vloed Xalon in Arragon, benevens een
Biklorn en flerk flot op een andere rots, 't welk
de flad in bedwang hond.
CALATRAVA; zie Ridder Orden van Calatrava.
CALATRAVA , Had aan den vloed Guadiana, in
nieuw-C aftilien.
CAL AU; zie Kale.
CALAVON, kleine vloed in Provence, welke zich
beneden Cavaillon in de Durance ftort.
CALBE, kleine flad in de oude-mark Brandenburg , aan de Milde , 2 mylen van Gardeleben,
in een moerafïlgen grond, de Calbifche Werder
genaamt.
CALBE, een ft/ad aan de Saaie, in het hertogdom
Maagdeburg , 4 mylen van de ftad Maagdeburg. Zy heeft een oud kaiteel, en komt de heren van Alvenfleben toe.
CALBE; zie Calw.

CALBECK,vlek en flot in'tKleeffchegebied,voorheen de verblyfplaats der Baronnen van Morrien,
welk geflacht noch hedendaags in Weftfalen bloeit,
en het erf-Marfchalks-amt van het ftift Munlter
pretendeert, waar over het met den opper-cameraar vryheer van Plettenburg, als bezitter van het
huis Noordkirchen, dat die van Morrien voorheen
toequam, by de ryks-karaer te Wetzlaar in proces
geraakt is.
CALCAR , kleine gefortificeerde ftad aan den
vloed Mein , in het hertogdom Geef, 2 mylen van
de ftad Geef, heeft een kaiteel.
CALCE , Itad in het hertogdom Milaan, aan den
vloed Oglio.
CALCEDONIA , was voor dezen een zeer beroemde ftad , maar tegenwoordig maar een vlek in
klein Azien, aan Mar de Marmora.
CALCINATO, ftad in de provincie Bergamafco, in
ïtaüen, aan den vloed Chiefi.
CALCULEEREN, hiet uitrekenen, te zamen tellen , overflag maken.
C AL D AIR o; zie Blanc.
GALDEN, KALDEN, flot benevens een heerlyklieid.in Algow, in Swaben, den abt van Kempten
toekomende.
CALDENASCH,CALDONAZZO, flot en heerlykheid
in 't bifdom Trent, in Tyrol, voorheen de baronnen van Tropp toekomende.
GALDERINO, een beroemt en heilzaam gezond-

lieids-bad inltalien, 10. mylen vanVerona'/
CALDERN , CALDERO , een heerlvkheid in Tv--*v

rol, beneden Brixen.
CALDONAZZO; zie Caldenafch.
CAL E , FOND DE CALE , HET RUIM, is her

on-

deifte deel van een fchip, 't welk onder water is.,
en is hetzelve,dat de kelder in een huis is,
CALE, zie Kale.

CALECQULON, klein koningryk aan de kult van
Malabar, in Azien.
CALECUT, koningryk op het Schier-eyland van
Indien, aan deeszyde de Gangcs, 't welk zyn eigen koning heeft, die van zyn onderdanen zeer
hoog geacht, en Zamorin, dat is God der aarde
genaamt word. Hy bezit grote fchattcn en is zeel'
machtig , heeft ook belooft het Chriften geloof te zullen omhelzen, maar zulks nooit ter uitvoering gebracht. De opvolging in 't ryk vervalt
niet op 's konings kinders, maar op zyn zuiters
zoon, en in den oorlog gebruikt hy , in plaats van
paarden, olifanten. De hooftftad van dat eyland
voert den zelven naam, en legt aan de kuiten van
Malabar, welke ftad zeer groot is, fterken handel
inzonderheid in peper en edele geiteentens dry ft,
en een goede haven heeft.
CALEDONISCHE ZEE,anders de Schotlandfche ge-

naamt , is een deel van de noord-zee, en ftrekt zich
van de noordlyke kuiten van Groot-Brittanjen tot
aan de zuydlyke kuiten van Yfland uit.
. CALENBERG , Vorftendom in neder-Saxen , en
een deel van het hertogdom Bronswyk, 't welk in
opper en neder - Calenberg verdeelt word , waar
van het eerftgenoemde aan Heffen, het andere aan
het hertogdom Lunenburg grenft. In 't gemeen
hiet het 't Hanoverfche land, en hoort den keurvorit van Hanover toe.
CALENBERG , over-oud floten amt aan den vloed
Leine, in 't vorftendom Calenberg, 2 mylen van
Hanover.
CALENBERG , een Berg welke een half myl boven Wenen legt, aan welkers voet de Turken in
't jaar 1683. geilagen wierden. Hy ilrekt zich van
den Donau 'tot aan de Sau, byna in de 50. mylen uit, en neemt verfcheyde namen aan. Boven
op den fpits van dezen berg ziet men noch de
puinhopen van het flot, waar op voor heen de
heilige Leopold, markgraaf van Ooftenryk, zyn
verblyf hielt, en op een anderen fpits, daar dicht
by, legt een klooiter, dat anno 1632. voor de Camaldalenzers geiticht wierd.
CALENBERG , CALWENBERG , berg-flot omtrent

een halfuur van de flad Coburg.
CALENDER-HEREN, GALANDEN BROEDERS , wa-

ren voor enige hondert jaren een gezelfchap of
broederfchap van geeftlyke en wereldlyke perfonen, byna in alle grote iteden van Duitiland, omtrent op de wyze van de broeders van den Rozenkrans , die op den eerften dag van ieder maand,
by deLatynenCd/e^genoemt, te zamen quamen,
om voor de zielen der verftorvenen te zorgen, en
daar by ordonneerden wat voor aelmoezen men uit
zou delen, en wat voor feeft-en vaite-dagen houden, maar zyzyn naderhand om hetfchriklyk braffen

CAL.
'fen en fmullen, dat 'er op deze dagen omging, by
ieder een gehaat geworden en afgefchaft.
CALIPIO, vlek in de Venetiaanfche provintie Bergani2fco,aan den vloed Oglio, waarnaar het Dal di
Oalepio den naam voert.
CALETURE, zie Caliture.

CAL.

l€ï

weft-Bothnien,by den invloed van de rivier Calis,
in den Bothnifchen zee~boezem. Deze rivier is
zeer groot , en ontfpringt in 't Zweedfche -Lapland.
CALÏSCH, zie Kalifch.
CALISSÏN , CAP DE ROSBEL , voorgebergte in E-

CALFATtRjis eenfcheeps-bediende, wiens verrich- thiopien , in het koningryk Dangoli in Africa, teting daar in beftaat, dat hy 't ichip alle avond en mor- gen over het voorgebergte Ara in Arabien, welke
gerTbezichtigt, om te zien of het ergens een gebrek beyde te zamen de zee-engte van Babelmandel
heeft, of water fchept, wanneer hy het laat lappen. uitmaken.
CALFATERING, is de lapping van eenfchip, wanCALITURE, CALETURE, veiling op het eyland
neer men de gaten met kaars-fmeer, harft en pek Ceylon in een zeer aangename landftreck aan dé
fmeert, en de ftoppen? die met pek befrneert zyn, met £ee , welke met dubbele aarde wallen voorzien»
geweld in de fcheuren dryft.
en in 't jaar 1655 in handen van de Hollanders geCALGINN , ftad in Abyüinien in Africa , in een komen is, weke dezelve de Portugezen afnamen.
woefte landftreek.
CALIXTYNEN, ZO wierden in de vyftiende eeuw
CALI , ftad in zuid - America, in een Valey van de Huffiten in Bohemen genaamt , wyl zy een
den zelven naam aan den vloed Cauca, in de provin- kelk, Calix in 't Latyn geheten, in hun vaandels
tie Popayan. De oude inwoners hieten Gorrones, voerden , en inzonderheid om den kelk in het Amaar deze hebben zich, toen de Spanjaarden het vondmaal ftreden. Maar tóen hier na in het Conland innamen, in 't gebergte geretireert.
cilie van Bazel in 't jaar 1431. de meefte zich tot
CALIACA , Turkfche ftad in Bulgaryen aan de een verdrag overreden lieten, nadémaal men hun
het Nachtmaal onder beyde de Gedaantens, beneZwarte Zee, heeft een goede haven.
CALIBER , is de wydte van den mond van een vens andere punten toeftond, zo wierden die gene ,
ftuk gefchut. In de dagelykfche reden hiet het ook welke zich op deze wyze weer met de Roomfche
kerk verenigden , inzonderheid Calixtynen geto veel als verftand, bequaamheid, ftaat.
CALIBER-STOK , of Artillery- Maat-Stok, is een naamt ; de andere in tegendeel, die volftandig by
vierkante ftaf, waar op de diameters van lode, Johannes Hus zyn Leer bleven , wierden Thaboyzere en ftene kogels van i , 2, 3, en meer ponden riten , Orebiten óf Orphani genaamt , in 's gelyk
afgetekent zyn, op dat men uit het gegeven Ca- Picardiers en Boleflavianen , en kanten zich tegen
liber van een ftuk weten mag,hoe veel pond loot, de Calixtynen, zo dat de eene party de andere veryzer, of fteen het fehietcn kan, ook het Caliber volgde , en de Thaboriten door de Calixtynen einvan een ftuk uit kan rekenen, als het zo veel loot, delyk gants uitgeroeit wierden.
CALIXTYNEN,wierden in de zeventiende eeuw de
yzer of fteen fchieten zal.
Helmftadfche en andere Godgeleerden genaamt, die
CALICUT; zie Calecut.
CALIFEN , zo noemde men voor dezen de op- het met Calixtus en zyne naarvolgers in enige Theoperhoofden van het Turkfche ryk, eer de naam van logifche verfchilpunten tegen de Wittenbergers hielSultan in gebruik was, en wil zo veel zeggen, als den , en in verfcheyde punten den Roomsgezinden
een naarvolger van Mahomet. Hedendaags word meer toegaven, als deze, waarom zy ook van de
deze titel de hogepriefters van den Alcoran in de Wittenbergers van een Syncretifmus befchuldigt
wierden. Zie Syncretifmus.
Mosqueen of Turkfche Tempels gegeven.
CALLAHUAYA, een plaats in 't koningryk Peru in
CALIFORNIA, het grootfte eyland in America,
aan de Zuid-zee, langs de kuiten van nieuw-Mexi- zuid-America , daar de Spanjaarden het meefte
co, is van 't gebergte St. Lucas tot de kaap Men- goud van daan halen.
CALLAN, vlek aan den vloed van den zelven
docino 500 Franfche mylen groot. Van zommigen
word dit eyland Nova Albion genaamt, en het naam, in het Ierfche graafichap Kilkenni, 't welk
heeft verfcheyde havens, ook hebben de Spanjaar- zitting en ftem in 't Parlement heeft.
den; op de zuidelyke kuft een volkplanting. Op de CALLAO DE LIMA, klein eyland in Peru, in de
kuft ten ooften worden paarlen gevifcht, anders is Stille-zee in zuid-America, benevens een citadel
tot befcherming der haven van Lima.
het land koud en onvruchtbaar.
CALLF NBERG ,een graaflyk gedacht in opper-LuCALiFORNiscHE-ztE, is een deel van Mare pacincum, of de vreedzame zee, tuftchen het eyland fatien, 't welk aldaar het fteedje en de heerlykheid
California en oud-en nieuw-Mexico. In deze zee Moska bezit. Deszelfs ftamhuis Callenberg legt ïn
Weftfalen by Warburg , aan de Heftifche grenworden paarlen gevifcht.
CALIMNO, eyland in den Archipel, word van zen.
CALLENBURG ; zie Kallenburg.
Griekiche Chriftenen bewoont.
CALLIPURY, hoog gebergte in de gedaante van
CALIO, GARIPO, kleine Turkfche ftad in Natoliën, by den mond van de Lalus, daar deze in de een pyramide in Guinea in Africa.
CALLO; zie Kalo.
Zwarte-zee valt , alwaar zy een goeden haven
CALLOO, vefting in 't land van Waas in Vlaanderen,
heeft.
aan den linken oever van de Schelde, anderhalf uur
CALIS , zie Kalis.
CALIS , CALIX ? kleine ftad in de provintie van van Antwerpen,daar deSpanjaaiden in 't jaar 1638
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een heerlyke overwinning op de Hollanders behaalden.
CALLUMBURG, een haven op het eyland Zeeland , tegen over Fuhnen.
CALMAR , hooftitad van Smaland in Zweden, aan
een zee-engte van de Ooft-zee, de Calmer-Sund
genaamt, en op het eyland Quarneholm geboud.
Zy is wel beveiligt, heeft een goede citadel, benevens een voortreflyke haven, en dryft fraien handel ter zee.
CALMENDA. fraaie Had in Portugaal , niet ver
van Braaa, daar veel amandelen waden.

CAL. CAM.
haven en een citadel.
CALVINISTEN ; zie Gereformeerden.

CALVISANO , een fterk Hot in 't Brefciaans gebied , den Venetianen toekomende.
CALUNDBURG , zie Kalhnhurg.

CALW , CALB ,hooftHad.van het graaffchap Calw,
in 't hertogdom Wurtemberg, aan den vloed Nagold, heeft voor dezen eige graven gehad, die ^inDuitsland zeer beroemt waren, en op het flot, dat
buiten de Had gelegen is , hun verblyf hielden,
Hier is een Compagnie van koopluiden, die met
de wolle fabryken , die daar gemaakt worden 7
Herken handel dryven, byzonder op Italien. Deze
CALMUCKEISI, zie
Kahmicer-Jartaren.
CALNF. , fraai vlek in Engeland, in de provintie plaats wierd anno 1692.. van de Franfchen afgeWiltshire, zitting en Hem in 't Parlement hebben- brand.
CALWENBERG , zie Calenberg.
de.
CALZA, RIDDER-ORDEN VAN CALZA te VeneCAL o , zie Kale.
CALONE , graaffchap in Brabant , aan de tien, zie Ridder-Orden.
CALZADA, S. DOMINGO DE LA CALZADA, kleine
Luikfche grenzen , waar naar een geilacht 'den
graaflyken titel voert, en waar onder de heeilyk- Had aan den kleinen vloed Laglera, in oud-Caflilien, in 't landfehapje Rioja.
heden Braige en Scamelbec behoren.
CALZENOW , kleine Had in de provintie Letten
CALOPINIACO, kleine vloed in Calabria Olüra, in
't ryk van Napels , die zich in Faro di MeiTina in Lyfland, 7 m. ten ooHen van Riga.
CAMABESOS , een pas en Herke plaats in PortuHort.
CALOPODIUM , zo hieten de pantoffels of houte gaal.
fchoenen, die de Franciskaners en Capucynen draCAMALDOLI, CAMALDULENZIN , zyn Munniken,.
wier flichter St. Romoaldus, omtrent het jaar 967.
gen.
CALORE , vloed in Principato 01tra,in 't ryk van by Campomaldoli, in Italien een klooiter bouwde.
Napels, welke by de Had Bagnolo ontfpringt, en Zy volgen den regel van St. Benediktus, en dragen een zwarten onder-of fchouder-rok 7 maar
zich by Benevento in den vloed Sabato Hort.
CALovtRs, Griekfche Munniken in de Levant r over den zelven een witte Munniks-kap, durven
welke of den regel van St. Baiilius, of St.Elias, of ook geen vleefch en wat van vleefch komt eten ?
van it. Marcellus volgen, een zeer ftreng en afge- maar moeten hun fpyzen met oli toebereydem
zondert leven leydcn, nooit vleefch eten > dikwils Enige leven in afgezonderde hutten , en leiden
als de kluizenaars een zeer ftreng leven, waarom
Tallen, en geen linnen aan 't lyf dragen.
CALPE , een hoge berg in't Spaanfche koningryk zy ook Camaldulenzer-Heremyten genoemt worAndalufien, aan de zee-engte van Gibraltar,welke den, in't wit gekleed gaan en het hooft fcheren. Aneen van Hercules pylaren is, en tegen over den dere wonen in kloofters, zyn Munniken, en hieten daarom Camaldulenzer- Munniken. Zy hebberg Abyla in Africa legt.
CALPENTI^E, klein eyland op de weftlyke kuft ben hun kloofters op hoge bergen en in Woeftyvan het eyland Ceylon. * Het komt de Hollanders nen.
toe, die daar een gefortificeerde Had van den 2elCAMARAK, klein eyland in de Rode-zee , aan de
ven naam hebben.
Arabifche kutten*
CALSLRY, kleine Had in het koningryk Jamba,
CAMARASSE , ftad benevens den titel van een
in het gebied van den groten Mcgol, in Azien.
markgraaffchap in Gatalonien, in het gebied van
CALVARIA, anders Golgotha , (zo veel als Bekke- Lerida, 4 m. van Balaguer.
fieelberg) is een plaats daar de Heyland gekruift
CAMARCES , rivier op de Guineefche kutten in.
wierd, en ley voormaals buiten Jeruzalem, maar Africa, in het koningryk Benin, van welke land»
is tegenwoordig binnen deszelfs ringmuren beilo- ftreek aan tot aan Capo Lopo Gonfalves, de Por»
ten: op dezen berg Haat de grootfte en voornaam- tugezen in 't jaar 1714. een nieuwe Afrikaanfche
He kerk van Paleftina, welke Helena, moeder van Compagnie over den Slavenhandel opgeiecht hebkeyfer Konftantinus, heeft laten bouwen.
ben.
CAMARGUE, een zeker gebied 7 m. lang in ProCALVENZANO, kleine Had aan den vloed Adda
vence, tufichen de Rhone, aan de grenzen van.
in 't Milaneeiche gebied.
CALVEURDE,flot en amt aan de Maagdeburgfchc Languedoc.
CAMB; zie Chamb».
en Markfche grenzen, het komt den hertog van
CAMB , KAMP % vloed in Ooftenryk, die op de
Bmnswyk-Wolfrenbuttel toe.
CALVI , kleine en redelyk verwoefle Had in Ter- Boheemfche grenzen ontfpringt, en zich beneden
ia di Lavoro, in 't ryk van Napels, benevens een Krembs in den Donau Hort.
bisdom, onder den aartsbiffchop van Capua HaanCAMBALU , is zo veel als Peking.
de.
CAMBAYA, een koningryk in Azien, anders ook
CALVI , gefortificeerde Had op het eyland Cor- naar een andere provintie Guzurate genaamt, in
J

fica, aan de golf van Calvi a benevens een goede Indien ? jajj dej&e z-yde yan de Ganges gelegen p t
welk

CAM.
welkte er vruchtbaar aan boomwol, anyseïi opium
is. Het hoort den groten Mogol toe, en de aanzienlyke hooftftad daar van, die ook Cambaya genaamt en aan een zee-boezem gelegen is , is wegen haar haven en goeden koophandel zo beroemt,
dat men ze't Indiaanfche Cairo noemt. De inwoneis zyn zeer gecüig, beminnen de gerechtigheid,
en zyn ten delen den Mahometaanfchen, ten delen
den Heydenfchen godsdienft toegedaan.
CAMBERG , Had en flot , beyde op een heuvel,
«an de grenzen van het graarichap Diets, niet ver
van Swalbach. Zy heeft een voogdy, hoort keurTrier toe , en geeft den naam aan den Camberger-Grond.
CAMBIATURES , zyn zekere poften in Italien ,
waar mee men voor een zekeren prys van de eene
plaats tot de andere kan ryden, en waar men wil
ïti] leggen,
CAMBOIA, CAMPODIA, koningryk in Indien, aan

de overzyde van deGanges, in Azien, 't welk zyn
eigen koning heeft , die evenwel den koning van
Siam cynsbaar is. 't Word ook de kuft van Camboia genaamt, waar onder veel eylanden gerekent
worden.
_ CAMBOIA , grote vloed in 't koningryk Camboia,
die zich door enige armen in de golf van Siam
ftort.
CAMBRAY of CAMERICK, grote, fchone en wel

gefortiflceerde hooftftad van het landfehap Cambrefïs in de Franfche Nederlanden, aan de Schelde»
Zy heeft twe gewichtige citadellen, benevens een
aartsbisdom, en is wegen haar linnen, dat daar gemaakt enCamerdoek genaamt word, zeer beroemt.
Haar aartsbiflehop was voor dezen een Stand van
het Roomfche ryk. Zedert het jaar 1720 wierd
aldaar veel toeftel tot een Vredens-congres tuffchen
den keyzer en den koning van Spanjen Filippus V.
gemaakt, 't welk eindelyk na vele zwarigheden op
den 16 Januari 1724 geopent wierd , maar, na de
geflotene Alliantien te Wenen en te Hanover, vruchteloos afgelopen is.
CAMBRESIS, landfehap in de Nederlanden, tuffchen
Picardyen , Artois en Henegouwen , de kroon
Vrank ryk toekomende.
CAMBRIA, is een deel van het hertogdom Wallis
In Engeland, tegen over Ierland.
CAMRIBDGE , hooftftad van het graaffchap van
dezen naam in Engeland, aan den vloed Cam, 44
mylen van Londen , benevens een beroemde Univerliteit der Presbyterianen, die men wil dat 630
gedicht is , en wegens de oudheid harer ftichting
met deOxfortfche gedurig over hoop legt; zymag
^Q wel als de ftad haar Gedeputeerden in 't Parlement zenden, en heeft 12 Collegien en4 Scholen,
waar in de Studenten onder zekere opzicht wonen.
CAMBRILS , kleine plaats in Catalonien aan de
zee-kuiten , waar omtrent de Engelfche Admiraal
Lake in 't jaar 1708 de Franfchen 130 tranfportfdiepen wegnam.
CAMBRON , plaats in Henegouwen , tuffchen
Leuze en Chierres.
CAMBURG , kleine ftad en amt ter rechter hand
van de Saaie inOofterland, een myl boven Naum-

burg, ten delen op een hogen berg ? ten delen in
een diepe valey gelegen , en tegenwoordig onder
het vorftendom Altenburg behorende. Daar dichte •
by vind men de puinhopen van een oud kafteel.
C.AMELFORD , Had in Cornwal, in Engeland , welke zitting en ftem in 't Parlement heeft.
CAMEN , kleine ftad in het graaffchap Marck,
met muren en water-grachten omringt, is den hervormden Godsdienft toegedaan, hoewel de Luterfchen voor enige jaren daar ook een kerk hebben
bouwen laten.
CAMENEC, ftad in het waiwoodfehap Briefcia, ia
Littouwen.
CAMENGRAD, flot en kleine ftad in "hetlandfehap
Bofnien, in Ongaryen.
C ^ M E N I Ï Z , ftad, flot en heerlykheid in de Bechiner-kreits inBohemen, den graaf de LaiTage vaa
Paradys toekomende.
CAMÜNTZ, beroemt Ciftercienfer-kloofter in het
Silefifche vorftendom Munfterberg, aan de Neifla,
en aan de grenzen van het' Boheemfche graaffchap
Glatz, is voor dezen een fort ge weeft»
CAMENTZ , een van de zes fteden in opper-Lufatien aan de Elfter, 4 mylen van Drefden.
CAM ER , zo noemt men collegien aan de vorftV
lyke hoven, waar m de zaken, die de hof- en huis*
houding, in 's gelykde gevallen en inkomftenenes
Vorfts betreffen , van de camer-raden , geheimfchryvers en andere bedienden verricht worden >
welke naam zoiader twyffel daar uit ontftaanis, dewyl voor dezen de koningen in hun eigen ver*
trekken en kamers over hun inkomens geraadflaagt
hebben.
CAMERAAR, is een van de voomaamfte bedien*
den aan de hoven , welke van de koningen en
vorften over de jaarlykfche inkomften geftelt word.
Ook noemt men aan grote here hoven die gene
Cameraars, elk by hunne souvereinen de wacht
hebben. In het Duitfche ryk is dit altyd een van
de aanzienlykfte bedieningen geweeft , en heeft
reeds ten tyden van de Frankifche keyzers gebloeit»
Hedendaags is de keurvorft van Brandenburg des
H. Ryks aarts-Cameraar, en in deszelfs afwezigheid word dit hoge amt van den vorft van Hohenzollern, als erf-Canieraar , bedient. Aan 't keyzerlyke hof beduit het woord Cameraar zo veel
als een Camer-heer, zo dat de zo evengemelde
waardigheid van aarts-Cameraar ook die betekenis
heeft. Zie Brandenburg , en Camer-heren.
CAMERA, LA TORRE DE CAMERA, kleine ftad irt

Barbaryen in Africa in 't koningryk Barca, aan de
golf van Sidra gelegen.
CAMERA STELLATA , of de Ster-Kamer in Engeland,

is een gericht , waar in de misdaden van voorname heren door den opper-Cancelier en de koninglyke raden onderzocht en geftraft worden.
CAMERAN, een eyland benevens twe goede havens in de Rode-zee, 't welk onder Abyiïinien behoort.
CAMERCANES, zie Antilies.
CAMERGERICHT TE WETZLAAR , is het opperfte

en lefte Gerichts-hof in het H. Roomfche Ryk, 't
welk in het jaar 1495 van keyzer Maximiliaan I.
'
X a
CB

Ï(?4

CAM.

CAM.

en de Ryks-ftanden gedicht is, en zo wel van den ook aan Proteftantfche heren gegeven werden*
keyzer,als van de Ryks-ftanden afhangt,eti niet alleen zyn niet hol.
in zaken der Handen als derzelver onderdanen het
CAMERIERE, zie Cardinale Camerlengo*
vonnis velt. Het is na afJchaftïng ties Vuiiï-rechts,
CAMERIK, zie Cambray.
waar door ieder met geweld een geruimen tyd zyn
CAMERINO, ftad aan 't Appennynfche gebergte
recht betwiftte, aangelegt, en beftaat uit den Ca- in de mark van Ancona, aan den vloed Ghiento,
mer- richter , de Prefidenten , en ArTeiïbren. De in den kerkelyken ftaat, benevens een biflehop,
Ryks-camer-richter moet een Duitfcher , en een die onmiddelyk onder den paus ftaat.
vorft , graaf , of vryhcer zyn , en word van den
CAMERLENGATO, zie Cardinale Camerkngo,
keyzer aangeftelt. Van rechtswegen moeiten 'er
CAMERON, kleine ftad in't hertogdom Stettyn ,
vier Prefidenten zyn, naamlyk tweRoomsgezinde, in voor-P om me ren.
en twe Luteriche, gelyk ook 50 Afïeflbren, waar
CAMERONIANEN , waren in de 17 eeuw een party
onder 26 Roomiche en 24 Proteftantfche, maar men Presbyterianen in Schotland, aanhangers van Arheeft 'er nooit over de 17 getelt, en voor enige chibald Camerone, een veld-Predikant, welke niet
jaren zyn 'er by gebrek van beloning maar 9 ge- toe wilde laten dat andere Predikanten van dePreswe eit. Zy worden uit de fchattingen, die de Ryks- byteriaanfche kerk de vryheid, die hun van koning
ftanden te zamen opbrengen, betaalt. De onder- Karel II. aangeboden wierd , zouden aannemen,.
danen van keurvorltendommen kunnen daar aan niet wyl zy dit doende den koning voor opper-hooft in
appelleren, maar in andere provintien zyn 'er ze- de kerkelyke zaken erkenden. Zy fcheydden zich
kere fommen gellelt, waar van men appelleren mag, van de overige Presbyterianen af, en quamen zo
die evenwel over al niet even groot zyn. Van het ver, dat zy koning Karel II. van het ryk vervalvonnis des Camer-gerechts geld geen appel, als even- len verklaarden, en afwilden zetten , maar wierden
wel de zaak 2000 Ryksdaalders of daar bovenwaard haaft in hun opzet gefluit, en hebben zich naderis, zo kan een Riviiie der itukken verzocht en ver- hand in het jaar 1690, onder Willem III, volkokregen worden. Met de executie heeft men altyd men weer met de Presbyteriaanfche kerk verenigt.
zwarigheden by machtige Ryks-ftanden ontmoet, In 1709. hebben zy v/eer begonnen de Schotfche
nademaal zy het nadelig vonnis van het Camer-ge- kerk te ontruften, nademaal zich veele met geweer
recht niet hebben willen refpecteren, en men is by Edenburg verzamelden, maar die daar na door
zo wel voor dezen, als op de tegenwoordige ryks- enige gereguleerde troepen veritrooit wierden.
dagen te Regensburg dikwils op nadruklyke execu- Men zegt dat zy veel groter haat tegen de Presbytie-middelen bedacht geweeft , maar de beraad- terianen opgevat hebben als de biilchoplyke. Zy
slagingen zyn vruchteloos afgelopen. In 't begin hadden een zekeren Maximiliaan tot hun opperis dit gerecht te Frankfort aan den Main geplaatft hooft , die met zyn aanhang ten platten lande
geweeft ,*en anno 1530. naarSpiers, eindelyk 1693. herom reisde, onder den bloten hemel predikte 5,
in den vorigcn Franfchen oorlog naar Wetzlaar en luiken aanhang onder het gemeen maakte, dat
verlegt. Het heeft met den ryks-hofraad van We- het zelve zich tegen alle overheden begon aan te
nen een concurrente Jurisdiclie, en wierd voor eni- kanten.
ge jaren wegens enige onenigheden, die 'er onder
CAMERSTUKKEN ; zie Hauhhzen*
des zelfs mede-leden ontdaan waren , gefloten :
CAMERVISITATIE ; zie Vijitatie.
maar, na 't zenden van commiftariflen, wierd het einCAMHOF , ftad in neder-Beyeren , onder het
delyk anno 1711. tot groot genoegen der partyen Rent-amt Straubingen behorende.
weer geopent. De keyzerlyke opper- commiftaris,
CAMIN, ftad aan den mond van den Oder, de
die gezonden was om het gefchil te onderzoeken, Divenow genaamt , in achter Pommeren, en in
was Rupertus van Bottman , abt en vorft van het zo genaamde hertogdom Pommeren (maargeenKempten. Daar wierd ook beraadflaagt, of men iins in Caffuben) 6 mylen van Stargard, is anno
dit hoog gerechts-hof niet naar een bequaamer 1709. op enige weinige huizen na te enemaal in
plaats 'verleggen kon, en de ftad Spiers bood zich de afch gelegt, maar daar na weer gants cierlyk
van nieuws hier toe aan, met deze mits evenwel, opgeboud. Zy geneert zich van den koophandel,
dat men haar in alle oorlogen, die 'er in 't toeko- fcheepsvaart, viiïchery en 't bier-brouwen. Voor
mende mochten voorvallen, een eeuwige neutra- dezen was, daar een bisdom, 't welk in den Weitliteit zou te weeg brengen. De tegenwoordige Ca- faalfchen vrede wereldlyk gemaakt is , en onder
mer-rechter is zedert het jaar 1721. de graaf Filip den naam van een onmiddelyk ryk-leen aan BranCarel van Hohenloh-Bartenftein , en de oudfte denburg gekomen, hoewel daar noch een fchone
Camer- gerechts-prefident de vryheer van Ingel- Dom-kerk, benevens het Dom-capittel gevonden
ïieim.
word.
CAMER-GERECHTS-VISITATIE , zie Vifitatie des
Camsr-Gerechts.
CAMER-GOED R E N , zie Domeinen,
CAMBR-HEREN AAN 'T KEYZERLYKE H O F , zyn

CAMINFEGER-THAL , of Schoorfleen-Vegers-Dal ,

is een valey in Zwitserland, daar veel flot-en fchooriteen-vegers van daan komen.
CAMINHA , gefortifkeerde ftad in de provintie
twederley, enige zyn werklyk in dienft, en dra- Entre Duero-y-Minho in Portugaal, aan de riviegen holle en opene fleutels; de andere worden tot ren Minho en Coiro, word door een citadel gedekt.
geen dienft gebruikt , en derzelver fleutels , die
CAMINIEC; zie Kammiec.

paar eere-fleutels genaamt worden, en zomtyds

CAMINÏÊT£,

u
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kleine ftad in Polen in de provintie
"
Ma-

CAM.
Mafovien, aan den vloed Bug, zevende half myl
ten noord-ooiten van Waarfchou.
CAMINIZI , een van de veilingen aan de Zwartezee, die de Czaar in 't jaar 17 u aan de Turken
weer heeft afgeitaan.
CAMISADE, is een aanval in den oorlog, welke
's nachts of in den vroegen morgen gefchied , om
den vyand te verrafien.
CAMISARDS , zo noemen de Roomsgezinden in
Languedok de inwoners van de Sevennes, welke
tot hier toe de wapenen tegen de koninglyke troepen hebben opgevat, en heeft deze benaming haar
oorfprong van het woord Camilie , 't welk een
hemd beduit, om aan te tonen, dat de Camifards niet
anders als elendige en arme luiden zyn, welke by
na niet meer als het blote hemd aan 't lyf hebben.
CAMISSANO , ftad benevens een vicariaat aan de
Paduaanfche grenzen, in de Venetiaanfche proviniie
Vin cent in o.
CAMMERSTFIN , kleine ftad en amt in 't markgraaffchap Anfpach, naar den kant vanNeurenburg.
CAMMERZIELER. , zo worden de termynen genaamt , welke de Ryks-ftanden tot onderhouding
van het Camergerecht te Wetzlaar aan geld moeten opbrengen, naar de fom waar op ieder getaxeert is , welk geld tot befolding der Aflefïbren en
andere gerechts-bedienden befteed word. Maar
daar over zyn een tyd lang grote klachten gevallen,
en enige jaren uit gebrek van betaling maar 9 rechters geweeft , daar 'er anders 50 hadden moeten
zyn, waarom in het jaar 1711 denz8Januar. by de
opening van dit hoge gerechtshof de keyzerlyke
opper-Fifcaal een nadruklyk gebod tegen de Standen in 't algemeen voorlas, waar in zy tot afdoening der grote achterftalleh van die opgelegde fchatting of zogenaamde Cammerzieler ernftig vermaant
wierden, en de Gerechts-procureurs, die de Standen daar toegewezen zyn, erinnert wierden, zulks
volgens hun plicht hun "hoge principalen aan te dienen , en zich ten uiterften aan de bevordering van
dit vonnis gelegen te laten zyn, gelyk ook zich wegen deze achteritallen by het Penning-meeiters-amt
ïc erkondigen. Naderhand is 'er veel op de Ryksdagen over de verhoging der traétam enten voor de
Raadsheren , en hoe men daar een fonds toe zou
uitvinden, gehandelt, maar tot noch geen befluit
genomen.
O M Q N I C A , VAL CAMONICA, klein landfehap in

het Brefciaanfche gebied , den Venetianen toekomende, langs den vloed Oglio, aan de grenzen van
de Valtelins.
CAMORA; zie Zamora.

CA^P VOLANT; zizCorps volant.
CAMPAG-NA , kleine, ftad in Principato- citra in 't
ryk van Napels, benevens den titel van een markgraaffchap , heeft ook een biflehop die een wybiffchop
van den aartsbifïchop vanConzais, maar wiens bisdom in dat van Satri ingeiyft is.
CAMPAGNA DI ROMA , provintie in den kerkely-

ken-ftaat in Italien, welke ten ooiten aan't ryk van
Napels, ten noorden aan het landfehap Sabina by

dea vloed Teverone 3 ten weften aan St. Pieters

CAM,
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Erfgoed by den Tiber, en ten zuiden aan de Toskaanfche zee grenft.
CAMPAGNANO , SAVUTO , kleine vloed in Calabria
citra, in 't ryk van Napels, die zich in de golf van
Ste,Eufemiaftort.
CAMPAGNE, zo noemt men in't gemeen het jaargety, waarin men in tyd van oorlog de legers in 't
veld laat.
CAMPANA, een plaats daar gezondheids-bad:nzyn;
m Terra di Lavoro, in 't ryk van Napels, niet vervan Puzzolo.
CAMPANJE, is het opperfte achter-deel van een
fchïp over de hut , daar de vlag waait , dit is op
een oorJogfchip de trompetters plaats, wanneer hy
s morgens en 's avonds of ook wanneer de vyand
voorhanden is , alarm blaaft. Op deze plaats boven de fpiegel worden ook de lantaarns aangeftoken, en wanneer de Admiraal de vlag daar by den
itok laat optrekken, is zulks een teken dat hy de
Scheeps-kapteins aanboord wil hebben.
CAMPECHE, de baai of bocht van Campeche, is
een ftuk van de golf van Mexico, in noord-America, en (trekt zich wel izomylen uit. Aandeszelfs
kuft watt het beroemde campeche-hout, dat tot
verwen dient, en waar mee iterke handel gedreven word ; in 's gelyks veel mangle-bomen, ook
vind men daar fchone zout-putten.
CAMPECHE , welgeboude ftad benevens een haven
op het fchier-eyland Jucatan, in nieuw-Spanje in
noord-Am erica. Zy legt aan den oever van de zee,
op een kleinen grond, heeft lage, maar evenwel
itene huizen, en een goede citadel. Zy hoort den
Spanjaarden t o e , en dryft koopmanfehap in katoenen , waar uit de Indianen en arme Spanjaarden hun
klederen maken.
CAMPEMENÏ , legering , veld-legering , een ruime vlakke landflreek , daar een leger zyn tenten
opilaat, om in te huisveften , en word zulks in zekere quartieren en ftraten verdeelt. Benevens het
beqnameveld, moet ieder quartier ook gelegenheid
hebben om water en fourage te bekomen, en be~
halven dat moet de plaats zo befchapen zyn, dat
men zich verlchanflen , en het gezicht tegen den
vyand hebben kan. Een leger campeert gemeenlyk in twe linien , die 500 fchreden van elkander
dienen te zyn. De mitery beilaat de vleugels, het
voet-volk is in 't midden, en het gefchut en de ba_gage komt achter aan. Ieder efcadron moet óo, en
ieder bataillon 90 fchreden hebben om te logeren.
De dragonders camperen altyd voor het front of in
de vleugels, om dezelve in tyd van nood by der
hand te hebben. Het campement of leger affteken, hiet zo veel, als de plaats tot een legering op
den grond aftekenen en verdelen.
CAMPEN , fchone ftad aan den linken oever van
den Yflel, in de provintie Over-yfiel, en zelfs in
Salland , niet ver van daar zich deze vloed in de
zuider-zee Hort. Men kan het land daar omtrent
onder water zetten.
CAMPEN, flot en amt in 't Zellifche gebied, een
myl vanBrunfwyk, is anno 1706 wegens zekere
pretenfie en vergelyk aan den hertog van Wolflfen-.

buttel afgeitaan.
X 5
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CAMPER,koningryk op het eyland Sumatra, welk
een byzonder koning heeft.
CAMPER V E E R E ; zie Veere.

CAMPEREN, hiet by de foldatenin't veld leggen:
decaraperen , uit het veld opbreken,
CAMPIANO, kleine gefortificeerde ftad en pas van
gewicht aan den vloed Taro, in de Valey van Taro,
in Sicilien, den prins Doria toebehorende.
CAMPIDOGI.IO ; zie Cavitolmm.
CAMPIGNE , KEMPENLAND , zeker gebied in- de

CAN.
CANADA; of NIEUW-VRANKRYK ] onder welke

naam dat grote maar zeer koude landfchap in noordAmerica veritaan word , 't welk ten weiten aan
nieuw-Mexico, ten zuiden aan Florida , ten ooft en
aan de Noord-zee, en ten noorden aan de Chriftenzee grenft. Het grootfte deel is in 't bezit van de
Franichen , die het ook in 't jaar 1504 ontdekt en,
aan de fteden die zy daar geboud hebben , Franfche
namen gegeven hebben. De natuurlyke inwoners
zyn wilde luiden, en worden van de oudfte hunner
familien geregeert. Zy zyn heydenen en hieten Irokoizen. De meefte handel beftaat in Marter-zeewolven / O t t e r - e n Bever-huiden, welke de Franfchen tegen andere waren verruilen.
CANADA , het eigentlyk zo genaamde Canatla,
legt in het grote landfchap Canada, en is eenfchiereyland aan den vloed en zee-boezem van v>t. Laurens , de Franichen toekomende , die daar in 't
jaar i$04eerft aanlandden. Andere zyn van gevoelen, dat de Spanjaarden daar voorheen geweeit zyn,
en als zy by de arme inwoners geen fchatten vonden, het land Cabo de Nada, dat is, het voorgebergte van Niets, genoemt hadden.
CANADA,de vloed Canada of van S. Laurens ,is
een der grootfte ftromen van America, die zich in
de zee-engte van bt. Laurens ftort. Hy loopt over
de 500 mylen ver, en neemt by de 2000 andere zo
grote als kleine rivieren in. De zee-engte van St.
Laurens, is een deel van de zee van Canada; maar
de zee zelfs, is een deei van de noord-zee, en ftrekt
zich dezelve van Hudfons-baai en de straat Davids
tot aan de eylanden Bermudes of zelfs tot aan de
Lucayifche , naderhand tot aan de Ac.orifche eylanden uit.

Nederlanden , 't welk in 't Hollandfche en Luikfche
Kempenland verdeelt word. 't Eerfte is een deel
van het gebied van 's Hertogenbofch, 't ander van
het bifdom van Luik.
CAMPIGNOLE, een ftad aan den vloed Daininde
Franfche Provintie Brefle , is romtsom met bergen
omringt.
CAMPo , kleine ftad in het Genueefche gebied,
welke een onmiddelyk Ryks-leen is.
CAMPO D'ANDEVALO , klein gebied in 't Spaanfche koningryk Andalufien,aan de Portugeefche grenzen, waar in Cortegana enPuymaya de voornaamde plaatzen zyn.
CAMPO DE MONTIEL /zekere ftreek lands i n ' t
zuidlyk deel van nieuw-Caftilien , waar in het vlek
Montiel legt.
CAMPO MAYOR, een ftad en flot in Portugaal inde
provintie Al ent ej o , 2. mylen van Elvas, aan den
kleinen vloed Caya, aan de Spaanfche grenzen. Zy
is anno 1709 wel gefortiflceert, en 17 iz van den
Spaanfchen Marquis de Bay vruchteloos belegert.
CAMPO DI S.PÏETKO, kleine Venetiaanfche ftad
in 't Paduaanfche gebied , aan den vloed Mufon,
waar naar voor dezen een machtige en beroemde
familie den naam gevoert heeft.
CANAL DE FARISINA , een zee-boezem en een
CAMPOLI , kleine ftad in Abruzzo oltra,- in 't ryk deel van de golf van Venetien, tuflchen Iftrien en
van Napels, aan de grenzen van de Mark vanAn- het eyland Cherfo.
'cona. Zy heeft drie delen, riaamlyk Camplo, NuCANAL DU LANGUEDOC; zie Languedoc.
cella, en Caitro Nuovo, en een bifdom.
CANAL DE LA TORTÜE , is een kleine arm van
CAMPOLUNGA; zie Kampdunge.
de noord-zee, in Alturien, tuflchen het eyland S.
CAMPRBDON ,-'kleine beveiligde ftad in Catalonien, Domingo en het Schildpadden eyland, z mylen van
aan de grenzen van Rouffillon.
het laatft-genoemde.
CAMUL , XAMO , de befte ftad in de provintie
CANAL DE LORETTO , is een deel van den ArTurcheftan,' in groot-Tartaryen.
chipel en de beroemde zee-engte Euripus.
CANAAL , is een door kunft gemaakte vloed of
CANAL DE P I E C O , een zee-engte in den Oofterwyde gracht , 't zy tot nut der fcheepvaart , of oceaan, tuflchen het land van Jeflb en het Statenom een moeraftig land droog te maken , of wel eyland, ten noorden van Japan gelegen. De Porom eene zee in de andere, en eene rivier in de an- tugezen en Hollanders hebben dit canaal voor enige
dere te leyden. Dufdanig zyn de canalen van Or- jaren ontdekt.
leans en van Languedock; in 's gelyk die, welke onCANAL DE SAINT ANTOINE , is een zee-boezem
langs in Mofcovien voltooit is, waar door de over- in het ryk van Napels, in de provintie Capitanata, by
led'e Czaar een communicatie tuflchen de Zwarte- de den mond van de Ofanto, hy ftrekt zich 10 mylea
Cafpifche- en de Ooft-zee te weeg gebracht heeft. In in de lengte op de kuit van de golf van Venetiea
Holland zyn ook van de eene plaats tot de andere uit.
vaarten geleyd, om met gemak en geringe, koften
CANAL DE SAINTE BARBE , is een deel van de
fchielyk met de trek-fchuiten van de eene ftad tot de Stille-zee in noord-America, welke zich 100 mylen
andere te reyzen. Zulke water-ley dingen of canalen langs de ooftiyke kuit van het eylant California uitworden in Italien Naviglio genaamt, waar van men itre'kt.
er veel in het Milaneefche vind.
CANALIA , kleine ftad in Portugal, in wier na*
buurfchap de beroemde hertog van Schomberg in 't
CANAAL , zie Britannifche zee.
. CANAAL of Vaart in de Nederlanden; komt uit jaar 1663 een heerlyke overwinning op de Spanden Yflel en den 'Rhyti, welke niet ver van Aarn- jaarden behaalde.
^ejn begint, en,tot Doesburg toe gaat.
CANANOR, koningryk aan de kuit van Malabar,
op

CAN.
op het fchier-eyiand aan dees zyde van de Ganges
in Indien, 't welk van een machtigen koning geregeert word. De hooftftad , die den zelven naam
voert, komt de Hollanders t o e , heeft een fterke
citadel en fchone haven, word van M ahorn etanen
en Moren bewoont , en is den Portugiezen in 't
jaar 1665 van de Hollanders afgenomen.
CANAPÉ , een lange bank met een leuning voordien , en met laken, fluweel, leer, of iets diergelyks bekleed, waar optwe of meer perfonenzitten
en ruiten kunnen.
CA NAR A , klein koningryk in Indien, op het fchiereyiand aan dees zy de deGanges, 't welk dekoningryken Onor en Baticala aan de kuit en Borcopa onder zich begrypt , en wiens koning benevens de
meefte inwoners noch Heydenen zyn. Het is zeer
vruchtbaar , voornaamlyk aan rys , de inwoners
worden Canarynen genoemt , en zyn gezonde en
fterke luiden, die tot alle arbeyd bequaam zyn.
CANARANE,. koningryk in Indien , op het fchiereyiand aan de overzyde van de Ganges in Azien.
CANARISCHE EYLANTDF.N, leggen in de Atlantifche-

zee, tegen de kuiten van het landfchap Hledulgerid,
in Africa. De 7 voornaamite zyn de volgende, Canada, Teneriffa, Forteventura, Gomer, Ferro, Palin a en Lancellota, welke alle te zamen benevens andere van geringer waardy , de kroon Spanje toekomen , ook zyn zy zeer vruchtbaar, voornaamlyk van wyn en zuiker. Enige rekenen het eyland
Madera hier ook toe, 't welk evenwel den Portugiezen toekomt. Het eyland Canaria heeft eenltad
van den zei ven naam , die groot , fchoon en wel
bewoont is, benevens een goede haven, gelykook
een bifdom, dat onder den aartsbiffchop van bevilien ftaat, en is de vcrblyf-plaats van den gouverneur , gelyk ook de Audientia over de Canariiche eylanden. Men houd op dit eyland drie-maal oegit,
het heeft 12 zuiker-molens en een overvloed van
alleriy vruchten. Deze eylanden leveren ons Canari-vogels, Canaii zuiker en Canari-fek uit.
CANAKVAN; zie Caernarvan.

CANATELLO , kleine plaats in de provintie Calabria oltra, in 't ryk van Napels , niet ver van Reggio.
CANAVESE , CANAVOIS , provintie en graaffchap des

hertogs van Savoyen , tuffchen het eygentlyk zo
genaamde Piemont, het hertogdom Montferrat, de
heerlykheid Verceil en het Dal Aofta. In die provintie word veel kaas gemaakt. Zy heeft haar naam
van de menigvuldige kennip die 'er groeit, en in 't
Latyn Cannabis genoemt word.
CANCALLE, gioot vlek in de provintie Bretagne
in Vrankryk, 4 myltnvan St.Malo, heeft een goede haven.
CANCELERY-STYL ; zie Stïlus Cur'u.
CANCEHIR , in Duitfland zyn 'ej voornaamlyk
twe zulke , de eene is de Ryks-cancelier , die de
publiekeRyks-zaken diiigeert, 't welk de keurvorft
van Mentz zelrs is, die het aarts-canceliers-amt door
Germanien bekleed, en derhalven alle Ryks-akten
en documenten bewaart, en alle Ryks-befluiten verzegelt , 't welk evenwel meelt door dca Onder-
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cancelier gefchied , dien de keurvorft van Ments
aanftelt, en die de Ryks-zegels in bewaring heeft,
welk laatstgenoemde amt tegenwoordig door graaf
Frederik Carel van Schönborn , een neef des keurvorlten van Ments , bekleed word. De andere is
de Opper-hof-cancelier , die het beltier over de
Ooitemykfche Erflanden voert , en tegenwoordig
graaf Filip Lodewyk van Sintzendorf is. De beyde
keurvoriten van Trier en Keulen hebben ook den
titel van Aarts-cancelier, de eerite door Gallien en
het koningryk van Arles, de andere door Italien,
maar na dat deze landen van het Duitfche ryk afgefcheurt zyn, is 'er hun niets als de blote titel van
overgebleven. De Roomfche keyzerin heeft ook
een Aarts-cancelier,welke de Abt van Fulda is^cn
wiens bediening daar in beftaat, dat hy by de kroning of andere plechtigheden de keyzerin "de kroon
opzet en afneemt.
CANCELIEIV IN VRANKRYK,is het Opperhooftvan

de gerechts-zaken , en zit in de Raad-collegien in
namen des konings boven aan, dien h y , wanneer
deze zelfs tegenwoordig is, ter linken zit. Hy is
in 't gemeen ook zegel-bewaarder, voert den titel
van excellentie, weke anders daar aan weinig luiden gegeven word; en hy kan niet afgezet worden , ten zy hem van te voren zyn proces opgemaakt is, en zyn leven verbeurt verklaart.
CANCELLERT.N, iets uitfehrappen , uitftryken.
CANCHE,een vloed in het landfchap Artois,welke zich in de Brittannifche-zee ïtort.
CANCHLU , grote ftad in de provintie Kiangfi in
China, en de hooftitad van een zeker gebied van
den zelven naam, welke goeden koophandel drylt,
en de verblyfplaats eens onderkonings is.
CANCKER T H AL , een valey met zeer hoge fneeuwbergen' omringt, in Crain, welke 3 mylen lang is.
Op 't gebergte hier en daar wonen Hechts enige
boeren.
CANDA , tamelyk vlek aan den vloed Tartaro ?
drie mylen van Rovigo, in de Venetiaanfche provintie Rovigo.
CANDADI, een ftreek lands in Eftremadura, welke zeer vruchtbaar is.
CANDAHAR , koningryk in 't ryk van den Mogol 9
in Azien, benevens een fterke ftad van den zelven
naam, aan de Perzifche grenzen, aan den vloed IIment, waarover dePerzianen dikwils met den groten Mogol oorlog voeren. De liad is voor enigen
tyd van de rovers , Beluten genaamt , overvallen
en verovert.
CANDAU, Hot en kleine ftad inCourland, 9 mylen van Mietau. Hier omltreeks maken de boeren
uit eige vinding goede getrokke roeren.
CANDA , vlek in de Fra'nfche provintie Touraine aan de grenzen van Anjou, aan de Loire.
CANDE , kleine vloed in Languedoc, in Vrankryk «>
welke in den vloed Aveiron valt.
CANDEA, CANDY, koningryk benevens een ftad
van den zelven naam, aan de golf van TrinquemaI e , en een van de drie delen van het eyland Ceylon , dat van een eigen koning geregeert
CAN-
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CANDELARA; rivier in het landfchap Gipitanata
ïn 't ryk van Napels , welke zich in de golf van
Manfredonia ftort.
.
CANDENOS, beroemt voorgebergte in de Ys-zee,
aan de kuiten van de Mofcovitiiche provintic #
Dwina.
CANDIA, CRETA, eengroot eyland van deMiddelantfche-zee,by den mond van den Archipel, 't welk
naar de 4hooftfteden Candia, Canea, Retimo en
Setia, in 4 delen of regeringen verdeelt word, en
op het gantfche eyland is een Beglerbeglic of generaal-Gouvernement opgericht. Het hoort tegenwoordig te enemaal den Turken toe, na dat zy de
beyde veilingen Suda en Spinalonga in het jaar 1715
den Venetianen afgenomen hebben. De inwoners
zyn meeftendeels den Griekfchen, en de overigen
den Mahometaanfchen Godsdienit toegedaan. De
hooftitad hiet ook Candia, welke wel beveiligt is,
en een goede haven heeft. In 't jaar 1669 hebben
de Turken deze plaats na een harde belegering met
accoord verovert, en anno 1681 heeft een aartbeving
het derde deel daar van geruineert.
CANDIDAAT , iemand die op een ampt wacht,
of daar toe gedoodverft is. Op Akademien hiet zo
een Candidaat, dieDocter in enige faculteit itaat te
worden.
CANDTDIANO, kleine vloed in de provintie Romagna, in den Kerkelyken itaat, welke zich in de golf
van Venetien ilort.
CANDIS , koning in het ryk van den groten Mogol, in Azien.
CANDOLFO, zie CafttUGan&ólfo*
CANDY, zie Candea.

CANEA , biffchoplyke ftad benevens een gebied
aan de noordlyke kuit van het eyland Candia, welke wel beveiligt is, en een zeer goede haven heeft.
In 't jaar 1645 wierd zy van de Turken verovert,
en 1691 van de Venetianen vruchteloos belegert.
CANES, kleinegefortificeerde itad inprovence, in
Vrankryk, aan de Middelantfche-zee, niet ver van
Antibes, aan Golfo de Napule.
CANET, kleine itad met een flot in het graafïchap
Rouffillon, in het gebied van Perpignan, daar de vloed
Catet in de zee valt.
CANET , itad in Catalonien in het gebied van Girona , tegen de grenzen van het Barcellonifche gebied.
CANETA,kleine vloed in Calabria citra,in 't ryk
van Napels, welke zich beneden Curiats in de golf
van Taranto ftort.
CANETO, kleine ftad aan de Oglio, in 't Mantuaanfche , dicht aan 't Cremoneefche gebied , welke
goede muren en een fterk kafteel heeft.
CANGAN, koningryk in Japan.
CANGIANO , kleine itad in principato citra, in 't koningryk Napels.
CANGoxuMA,ftad in Japan, op het eyland Ximo,
in 't koningryk Bongo, legt aan een fnellen itroom ,
en heeft een kafteel dat door het water fterk is. Zy
is de fleutel tot de koningryken Saxumo en Bongo,
en daar is een verwonderens-waardige dam uit de
zee langs de haven van ftenen geleyd , die fterk

CAN.
met koper beflagen en van weerskanten met palif*
faden bezet is.
CANHOOKS, (een Engels woord) zyn haken aan
een touw, waar mee men de waren in en uit de fche-*
pen in de hoogte haalt.
CANINA , een Turkfch gebied met een ftad van
den zclven naam, in de Griekfche provintie Epirus,
't welk van de golf van Valona tot de golf van Butrinto gaat.
CANISCHA, zeer fterkeftad aan den vlodSala, in
het graafichapZalavar, in neder-Ongarycn, aan de
Stiermarkfche grenzen, niet ver van de rivieren de
Muer en de Drau, daar die te zamen vlieten; zy
legt genoegzaam als een eyland middenin de moeras en aan den kleinen vloed Canifa. De veiling
der ftad is aan zich zelven niet zeer fterk , nademaal zy maar 4 baitioenen heeft, en de daar aan
gelege oude ftad is'er in de gedaante van een kroonwerk aangevoegt. De wallen zyn uit enkele eike
balken op elkander gevoegt, en met aarde bebolwerkt. De water-gracht is ook noch diep noch
breed, maar de moeras, waar mee deze itad omringt i s , is zo diep en breed , dat men haar heel
qualyk belegeren kan. In't jaar 1690 wierd zy met
accoord door de Chriftenen verovert.
CANISOS, veiling op het eyland Stjago in Africa, de Portugiezen toekomende.
CANISTRO, ftad en voorgebergte in Macedonien,
aan de golf van St. Anna.
CANNARES, een wilde natie in Peru, in zuid-America, in het landfchap Quito, die zeer arbeydzaam en wel gemaakt is.
CAN NE, kleine vloed in het Napelfche landfchap
Bari, die zich in den vloed Ofanto ftort.
CAN NES; zit Canes.
CANNETTE, kleine door de Spanjaarden geboude ftad in de provintie Peru, in zuid-Amcrica, 25;
mylen van Lima , in een zeer vruchtbare landsdouwe.
CANNIBALEN; zie Antilles.

CANNS , vloed in de Engelfche provintie Weftmorland, die by Kendal voorby loopt, en in de
Ierfche-zee valt.
CANO , een der voornaamfte koningryken in Nigritien, in Africa, 't welk den vloed Niger ten zuiden , en het koningryk Caffer»a ten ooiten heeft,
benevens een hooftitad van den zelven naam, die
met een wal van hout en aarde omringt is, en voor
't grootite gedeelte fchaapherders en andere handwerks-lieden tot inwoners heeft.
CANOBBIO, kleine ftad aan Lago Maggiore, in 't
hertogdom Milaan , wiens inwoners fterk in leer
handelen, en van de voorgaande keyzeis veel fchone Privilegiën verkregen hebben.
CANOBIN , een beroemt Minoriten-kloofter op
den berg Libanon , dat byna gants in de rots gehouwen , en in zeer barre woeftynen gelegen is.
Hier woont de Patriarch der Mareniten, dewelke
uit het hier toebehorende gebied jaarlyks 8000
Ryksda&ders inkomen trekt, waar van'hydenbaffa
van Tripoli 300 piafters tot een fchatting moet geven.
CA-
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CANOKICÜM Jus,het geeftlyke of pauflykerecht,.
CAKON, ftuk gefchut van yzer of ander metaal,
*t welk omtrent tien en een half voet lang is, en 6 dat van den paus zyn gezag heeft , en van de
duimen of 4 linien om den mond wyd is. Het roer Roomsgezinden in acht genomen word , van de
loopt van voren tot achter recht toe, en word van Proteftanten maar in enige weinige voorvallen.
buiten in drie delen verdeelt. Het voorfte noemt
CANONICUS of kanunnik , is zodanig een, die een
men het mondituk of langcveld, het middelfte het prebende in een Dom-of collegiale-kerk heeft, om
tappenftiik en het achterlte den bodem of het daar den Godsdienft te verrichten, en de Getyden
broekftuk, De Franfchen maken maar twe delen , af te wachten. De Kanunniken zyn of reguliere, u e
en noemen het voorfte la voléc, het overige la cu- aan een zekere ordens-regel, als die van St. Augu-,
lafte du canon De uiterlyke cieraden noemt men ftyn j of een ander, gebonden zyn, en in een gefrifen, de knop achter aan den bodem hiet de druif, nootlchap en opgefloten leven; of wereldlyke, me
en boven op het tappenituk liaan de dolfynen. Het in hun huizen m volle vryheid, gelyk wereldlyke
fcyn of battery-veld-of regiment-ftukken. De ge- priefters, voor zich leveni en zelfs ter koor gaan,
woonlyke hedendaagfche battery-ftukken fchieten of hun koraalen hebben naar hun welbehagen, en
6. 12. tot 24 pond, de veldftukken 3. 4.tot6pond. de prebenden genieten.
De lading van het buskruid moet omtrent half zo
CANONIER , zie ConftapeU
zwaar zyn als de kogel, en byieder ftuk moeten z
CANORIERES, zyn de ichietgaten op defchepen.
conftapels benevens 3 andere handlangers zyn, WanCANONISEREN , is eeli geftorven perfoon onder
neer men een ftuk opdebattery gebracht heeft, kan de heiligen ftellen , welk voorrecht de paus voor
men alle uren ïo tot 12, ook wel zomtyds i 5 o f i ó zich alleen behouden heeft, en met zeer grote pracht
fchoten doen. Als 'er 30 fenolen uit gedaan zyn•,koelt en veel plechtigheden gefchied, en den Roomichenmen het met 2 maten wyn-azyn en 4 maten water, ftoel veel geld inbrengt. De nieuwe heilig moeC
welke men in het hadgat giet, na dat het aanfteekgat reeds honden jaren dood zyn , en zyn heilig leven
eerft ter degen toegeftopt is.
en verrichte wonderwerken moeten bewezen wor-'
CANON , hiet eigentlyk een regel of richtfnoer-, den, waar o p , na de gehoude canonifatie»zyn relt*
waar van de Canonyke boeken der H. Schrift hun quien ge-eert eii omgedragen worden, zyn hooft
benaming hebben; zie Canonki lïbri. Canon, hiet met ftralen gefchildert, zyn feefldag geviert, bede*
ook dat gene, dat een leen- man of hoef- pachter vaarten naar zyn kapel aangerecht worden, en hy
jaarlyks zyn ken - of pacht - heer aan cyns geven opentlyk om byftand mag aangeroepen worden.
moet.
CANONISSA, hiet een kanunnikdes of vrouwsper-*
CANON , hiet dat gebed, 't welk de Katholyke foon, die een kanunnikdy heeft.
Mis-priefters by de Mis kort voor of kort na dè
CANONIST^., zyn naar de rcdenswyze der katho*
confecratie der Hoftiedoen, en volgens hun uitleg- lyken zulke luiden, die de geeftlyke wetten en kerging zou het daarom Canon hieten, om dat het kelyke ftaatkunde wel verftaan , maar anders van
een wettige en vafte inftelling van het Sakrement de eigentlyk zo genoemde Godgeleerden , welke
is.
hooftzaaklyk met de gcloofs-artykelen te doen hebCANON MISSA , is by de Roomsgezinden wat de ben , onderfcheyden worden.
Priefter in de Mis zacht leeft, 't welk begint Te igi- CANOPINA , kleine ftad op een hogen bergCimitnr &C.
ni genaamt, in den kerkelyken Staat, tuiTchenViCANONES APOSTOLORUM, is een verzameling der terbo en Ronciglione.
kerk-wetten> die den H. Clemens toegefchreven worCANOSA, ftad dicht aan de zee, in 't ryk van Naden i maar zy zyn veel eerder van enige biflehop- pels , aan den vloed Ofanto, in het landfchap Bari.
pen in de derde eeuw verzamelt. De Grieken tel- In 't jaar 1712 wierd Don Tiberio Capece , om
len 'er 8 5 , de Latynen 50.
zyn trouwe dienften aan het huis van Ooftenryk
CANONICA DÊNUNCIATIO , is de aangeving van bewezen , door den kcyier tot prins van Canofa
een zonde of mifdaad by den wettigen rechter, verheven.
zonder dat de aanbrenger zyn naam hoeft te melCANOSSA , graaffchap in het hertogdom Modentf
den.
aan de grenzen van Parma.
CANONICA PORTIO , is dat gene wat de prelaat
CANOSSA , kafteel aan de grenzen van het graafof biftchop van het nagelaten inkomen van een fchap Roftena, in het hertogdom Modena.
geeftlyken wegneemt, en beitaat meelt in het vierCANOT, een boot by de Indianen, die uit^ den
de deel der legaten.
ftam van een boom gehouwen word. De wilderï
CANONICAAT , is zodanige een plaats of preben- in America maken diergelyke van boomfchorfTen,
de , die een kanunnik of kanunnikdes in een hoog welke zeer bequaam zyn om te gebruiken, van 2,
itift heeft.
menfehen over land gedragen en weer in 't water
CANONICI L Ï B R I , kanonyke boeken, zyn die ge- kunnen gelaten worden.
ne in de Bybel, van dewelke men gelooft dat zy
CANOÜRGE , groot vlek in de provintie Gevau-*
van den H. Geeft onmiddelyk de H. Mannen zyn dan inVrankfyk, 't welk 172-1 zeer van de peft beingegeven, en uit welke alle Geloofs-arty kelen kun- zocht geweeft is.
nen bewezen worden. De Chriftenen erkennen het
CANSTADT , kleine ftad aan den Neckker , een
oude en nieuwe Teftament, de Joden alleen het ou- myl van Stutgard, in 't hertogdom Würtembërg.
de, dat in 't Hebreeuws gefchreven is, voor kano- Zy is na Stutgard en Tübingen een der cierlyk•syke of regelmatige boeken,
ite lieden in 't Wurtembergfche gebied, heeft
Y
«en

i/o

CAN.

CAN.

een goed wyn-gewas', en buiten de ftad een of de plaatzen die 'er zich bygevcegt hebben, ijn
bad.
de abt en flad van St. Gal, verder Mulhaufen , Biel ,
Geneve, en Neuburg aan de zee. De RoomsgeC A N Ï J zie Kant.
CANTAL , hoog en ruw gebergte in de Franfehe zmde Cantons zyn Lucein, Ury, Sweitz, Unterprovintie Auvergne, 't welk bynaaltydmct iheeuw walden , Zug , Freyburg en boiothurn : de Gereformeerde ? Zurich , Bern , Bazel en Schafhaufen.
bedekt is, en i of 3 mylen laag duurt.
CANTALicE,vlek op een berg,niet ver van Ric- In de overige beyde Cantons Claris en Appenzell
ti, in't hertogdom Spoleto in den kerkelyken Staat xyn de inwoners ten delen Roomsgezint, ten delen
in Italien , is de geboorte-plaats van den Capucyner van den hervormden Godsdienft.
munnik Felix de Cantalice , die anno 1711 onder
CANTORS-PLAATS , is een van de bedieningen inde heiligen geüelt is.
de hoge itiften.
( 'ANTALUPO , flot in de Mark van Ancona, in den
CANVE , CANVEY , klein eyland in de provintie
kerkelyken Staat , daar zeer goede meloenen ge- Eflex , langs den Theems in Engeland.
teelt worden.
CANZO, fteedje in het meir vanPufciano, in het
CAMTAKK LA , flad in 't koningryk Murcia.
Milaneefche graaffchap Como.
CANTAZAROjbiilchopIyke ftad inCalabria oltra,in
CANZUGA, flad in het waiwoodfehap Reuflen-in't ryk van Napels, en de verblyfplaats van den gou- Polen.
verneur dier provintie, aan de golf van Squüace. •
CAO , ftad in China, in de provintie Nankin.
CANTECRQY, klein vorllendom in Braband in 't
CAOR, koningryk in Indien aan de overzyde van
quartier van Antwerpen, waar in het vlek Cante- de Ganges, benevens een ftad van den zelvennaam,
croy en de kleine itad Lier de voornaamfte plaat- 't welk den koning van Ava en Arracan toekomt.
sten zyn.
CAORLE, Cahotle.
t ANTELEN , flot in Normandyen aan de Seine, een
CAOURS, CAVOURS, kleine flad aan een berg, op"kleine myl van Rouaan , op een hogen berg , en in wekken eenfterkflotlegt, mPiemont, 4 mylen van
een aangename ianditreek.
Pignerok Zy is van natuur enigftns fterk.
CANTERA, ALCANTARA, vloed in Val di DemoCAP , zie Cap o.
na in Sicilien, welke zich beneden Taormma inde
CAP , een vierkantftuk hout over de top van cïe
Sicif aaniche zee itort.
maft, om de topmaft of vlaggeilaf daar in te zet»
CANTEKBURY of CANTORBERY, hooftftad van de ten.
provintie Kent aan den vloet Stour, tien Engclfche
CAP B'AGUER ; zie Santa Ctuz,~
mylen van Douvres. Zy is wel niet van de grootCAP DE BONNÊ ESPERANCE, of de kaap van Goe~
He, maar toch eender befte envolkrykfte lieden in de-Hoop, legt in Ethiopien in het land der Kaffers.,,
Engeland, en heeft den voorn aamften aartsbifïchop, en is dat voorgebergte in Africa , 't welk ten verdie primaat van gants Britannien, en de eerlte pair ft en naar 't zuiden legt , en de Hollanders tegendes ryks is, den koning kroont, 2.0 bifichoppen on- woordig alleen bezitten , gelyk zy ook op die kuft
der zich heeft, en de nationale Synoden uitiehryft. een goede veiling, Caftrum bonse Spei genaamt,.
De biiichop van Londen is zyn provinciaie Deken, in het jaar 1650 aangelegt hebben, met een goede
de biiichop van Wincheiter zyn Kancelier, en de bezetting voorzien, en het omleggende land met
biiichop van Rochefter zyn Kapellaan.
tuin- en andere vruchten beplant hebben , op dat
CANTILLANA, kleine itad en graaffchap in Anda- de fchepen die heen en weer naai Ooit-indien valufien, aan den vloed Guadalquivir, 5 mylen van ren , en hier gewoon zyn aan te leggen , zich met
Sevilje.
verfch water en andere behoeftens wel voorzien*,
CANTIRE, CANTYR, fchier-eyland ïn Schotland, kunnen. Deze veiling legt aan de grote Tafelbaai,.
h welk mee onder het graaffchap Argyie begrepen welke in plaats van een haven dient, en de vremword , en aan het zelve is een zee-engte , die de de natiën die hier aanlanden moeten dm Holianlee-engte van Cantyr genoemt word. Het is 16 deren eenfterken tol betalen, zo dat hun dit voorgeanylen lang en 3 breed, en deszeifs inwoners hven bergte.wegen deszelfs legging zeer bequaam en voordelig is. Herland is behalven dat zeer rnw en bergvan de vee-fokkery.
CANTON, hooftftad van de Chineefche provintie achtig, en heeft wilde inwoners, Hottentotten genaamt , die geen godsdienft noch wetten hebben y
Quantung.
CANTONEREN , beduid wanneer de foldaten uit maar byna gelyk het vee van krukten en wortelen
liet veld gaan , en wel de winter-quartieren ncch leven.
Biet betrekken, maar evenwel dicht by elkander m
CAP DI GALL.O , voorgebergte in Morea,, ten
-enige plaatzen leggen, zo dat ze zich fchielyk weer zuid-weiten.
verzamelen kunnen.
CAPA AGASI, een blanke gefneden in hetSerranV
CANTONS , les Loüables Cantons , de lorlyke eed- dit Opper-hofmeefter over alle pagies en blanke
enoten, zo worden de dertien plaatzen, waar uit gefneden e , benevens der zelver officieren is.
e Zwitzerfche Republyk beftaat, in 't gemeen en
CAPACCIO, ftad in principato citra, in 't ryk van
ieder m 't byzonder genaamt. Zy beilaan uit 8 lie- Napels, benevens een bisdom, dat onder het aartsden , namendykZurich, Bern, Lucern, Zug, Ba- bifdom van Conza behoort.
a d , Freyburg, Solothurn en Schafhaufen, en uit 5
CAPACITEIT , bequaamheid om iets te verrichkndichappen, welke zyn U r y , Schweitz, Uncer- ten.
jraldqp t Qlaris ea Appeiuell Haar bondgenoten,
CAPADES ? gefnedene Haven by de Indiaanfehe
Mo-

CAP.
Moren en andere volkeren, welke hun wyven en
'vrouwsperfonen oppaffen, en dezelve op reys ver% ellen.
CAPE, (een Franfch word) het fchoverzeyl, het
grote zeyl van een fchip» De Franichen noemen
liet ook wel Ie Grand Pacii.
CAPELLA, gebergte des koningsryks Ava in Ooftindien , uit welkers mynen de meelle Robynen,
Saffiren, Topafen, Hyacinthen, Amethiiten en andere edelgefceentcns genaak worden.
CAPELLE , kleine itad aan den Rhyn in 't aartsbifdom Trier, boven Coblents.
CAPELLE, kleine gefortiftceerdeftad inPicardyen
InVrankryk, in een landilreek Tierache genaamt,
aan de Henegouwlche grenzen.
CAPELLE HOUDEN, niet te Romen, wanneer de
paus zyn gebed in de eene of de andere kerk verricht , Mis daar in leeft of hoort, Jaarlyks zyn 'er
in 't gemeen 4 pauslyke capellen of Msften, waar
van er de paus drie leeft, namentlyk op Paafchen,
Pinxteren en Kersmis.
CAPELLENDORF , flot , dorp en amt in Thuringen, een myl van Jena, Saxen-Weymar toebehorende.
CAPELLETTI , worden by de Venetianen die troepen genaamt, zo wel van het voetvolk als van-de
ruitery, welke zy uit hun onderdanen in Sclavonien, Albanien, Dalmatien, en inzonderheit Morlachyen, te zanten werven, en om hun trouw zo
-hoog fchatten , dat zy hun befte plaatzen op het
vafte land daar mee bezetten; ook twee vafte compagnien daar van te Venetien houden , welke zy de
bewaring van het paleys en de plaats van St. Marcus
aanvertrouwen»
CAPE , CAPES , CAPSA, TACAPA , ftad des ko-

ningryks Tripoli in Africa, daar de vloed Capes in
de golf van den zelven naam valt, benevens een
-fterke citadel en een goede haven»
CAPER , zie Armateur.

CAPES, grote rivier in Africa, welke in Biledulgerid ontfpringt, daarna de koningryken Tunis en
Tripoli van elkander fcheyd, en eindelyk by Capes
in de Middelantfche zee valt.
CAPI-AGA. IS de opperfte kamerbewaarder in des
Sultans vrouwen Serrail, welke altyd by den Groten Heer is, ook alle bedienden, ja zelfs den Groten Vizier, by den keyzer aanmeld, en daar door
wegens de vele gefchenken, dewyl het alles door
zyn handen gaat eer het voor den Sultan komt,
grote rykdommen verzamelen kan. Hy leyd de Afgezanten ter gehoor, en zyn nalatenfchap vervalt
na zyn dood weer aan den groten Sultan.
CAPIGI, zie Baltagi.

CAPIGI-BASCI, is de opperfte deurwaarder aan't
Periiaanfchehof. 'LieBakagi.
CAPINTA, fchoon luft-llot dicht by Vicenza, in
de Venetiaanfche provintie Vicentino.
CAPISÏRANO, klein vorftendom in't ryk van Napels.
C A P I T A u , hiet wat d,e doodftraf verdient. In 's
gelyk een uitgelegde fomme gelds, waar van jaarlyklche renten getrokken worden. Een capitaal oor-
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logsfehip, is 20 een, dat wegens zyne grootte veel
ïtukken en manfehap voert.
CAPITAINE D'ARMES, (wapen- Capitein) is een

onder-Officier, die het opzicht over het geweer by
de compagnie heeft, weshalven zyn poft ook is te
bevelen dat het fteeds zuiver gehouden worde, en
wanneer het nodig is, deelt hy nieuwe uit. Hy ontfangt de leeftocht, en geeft ieder foldaat daar van
't geen hy van noden heeft. In de maifch bevind
by zich by des hopmans bagagie, en zyn geweer is
een hellebaavdt of een fnaphaan.
CAPITAINE EN SECOND, is in Vrartkryk een af-

gedankt of gereformeert capitein, die Luitenant vaa
een ander capitein is , wiens compagnie hy ingelyft is.
CAPITANA , hiet by de Venetianen het hooftfehip
van een vloot , 't welk de admiraal commandeert.
CAPITANATA , LA PROVINCÏA DI LUCERIA , A-

PUL IA , DAUNIA , een van de veertien provintien des
koningryks Napels, in Apulien gelegen. Zy grenft
ten noorden aan de golf Van Venctien, ten ooiten
aan het landfehap Ban , ten zuiden aan Bafilicata
en Principato oltra, ten wellen aan het graaffchap
Molife en een deel van Abruzzo citra, zy is meeftendeel vlak land, waarom zy van de Napolitanea
la Puglia Piana genaamt word.
CAPITANIE , zo noemen de Portugezen hunne
14 Gouvernementen of regeringen , welke zy in
Brazilien in zuid-America opgerecht hebben.
CAPITATIE , hooftgeld , een zekere fchatting,
welke van ieder perfoon hooft voor hooft door dé
overigheid enes landsingevordertword, en die naat
ieders ftaat en nering gefchikt is.
CAPITEIN , is het opperhpoft ener compagnie,'
en wanneer het een compagnie te paard is, word hy
ritmeefter genoemt , wanneer te voet , hopman»
Wanneer de compagnie marcheert, is des capiteins
poft altyd voor aan. Onder de Duitfche troepen
kleed de hopman de compagnie en betaaltze. In de
marfch is hy te paard, in den flag en by de mon«*
ftering te voet. Zyn geweer is een halve piek, en
hy moet alle avond en morgen van den toeftand
zyner compagnie verwittigt worden, ook voor de
zieken en de werving der openvallende plaatzea
bezorgt zyn. Hy voert het bevel over den qua^*tiermeefter en ferjeant. Hy heeft gemeenlyk de
hooft wacht, en trekt niet minder als met óo man op.
Voor de reit moet hy de compagnie of voor zyn
eigen, of voor zyn meefters geld werven, na dat
zulks bedongen is; en hy heeft in Duitfland macht
om den luitenant, vaandrich en de onder-officiers aan
te nemen.
CAPITEIN TER ZEE , of S ^ H Ï Ï P S - C A P I T E I N , fs

het opperhooft vaneenMiip", welke daar over allé
officieren, fcldaten en öiatrofen, het bevel voert.
CA-PITUN of CAPÖUTAN-BASSA , is de Admiraal

van de Turkfche zée-vloot»
CAPiTEm-GEKfERAAL,is het hoogfte krygs-amt iü
de verenigde Nederlanden > 't welk men gemeenlyk
den Stadhouder geeft.
"CA-Piï&iN-L-uiï-jBN-ANT , is in Vrankryk zo eeit
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perfoon, die een compagnie lichte paarden van den
koning , den daufyn of diergelyke commandeert,
waar van deze koninglyke perfonen zelfs capitems
zyn. In 't gemeen is de capitein-luitenant die gene , welke de lyf-compagnie van een generaal ot
overften commandeert.
CAPITELLO, kleine vloed op het eyland Coriica,
welke zich in de golf van Ajazzo ftort.
CAPITOLIUM, CAMPIDOGLIO, een van de zeven

CAP.
een belegerde veiling en van de Belegeraars voor
het overgeven der veiling overeenkomen, en dezelve onderfchryven. Daar van daan is capituleren
zo veel als akkorderen , of zich omtrent zekere
punten verdragen.
CAPO DI CALIDONIA, voorgebergte in Natoliën,

dat zich ten weften in de zee uititrekt.
CAPO, C A P , CABO, VOORGEBERGTE, isdefpits

van een land, die zeewaards infteekt, dat men ze
van ver zien kan.

bergen der ftad Romen, op den welken de RomeiCAPOABO, zie Kupaquoa.
nen van oudseen beroemde veiling hadden, en een
CAPO BLANCO, zie Ba ft o en Blanc.
Tempel ter eren van Jupiter geboud was. TegenCAAP VAN GOEDE HOOP , zie Cap de bonne Ewoordig Haat 'er de kerk van Maria in Ara Cceli,
benevens enige wereldlyke gebouwen op , die tot fperance.
enige gebruiken van den raad geichikt zyn. Het heCAPOCHIUM, ftad in nieuw-Spanje, ophetfehierdendaagfche Campidoglio is een nieuw gebouw, en eyland Jucatan in noord-America, hoort de Span™
moet met het oude niet verwart worden.
jaarden t o e , en is met prachtige gebouwen, kerCAPITTEL , is een genootfehap van geeftlyken ken en kloofters voorzien.
en domheren, by voorbeeld in bifdommen en anCAPO , CAPRE , voorgebergte op het eyland Ce»
dere ftiften.
phalonia , dat zich in 't Joniiche-meer uititrekt.
CAPO CORSO , voorgebergte benevens een fterk
CAPITTELS, ( VRYE ) vrye geeftlyke ftiften, die
liet ryk en den keyzer onmiddelyk onderworpen flot op een rots op ' de Guineefchc kuil: in Africa,
niet ver van Fort-Naffau , de Engelfchen toekoïyn.
CAPITULARIA , zyn zekere wetten der koningen mende.
CAPO CRIO , voorgebergte aan het eyland Canvan Vrankryk , waar in verfcheyde artykelen , de
regering der kerk betreffende , begrepen zyn. Zy dia, ftrekt zich ten weften in de Middelantfche-zeê
hebben dezen naam daar van daan gekregen, wyl uit.
CAPO DELLI ARMI , zie Ar mes.
men de voorwaarden der prelaten en biilchoppen, die
CAPO DE PADRO , DE PATRON , voorgebergte
zy de geeitlykheid voorichreven en in 't licht gain't koningryk Congo in Africa, legt aan den vloed
ven, capitula noemde.
CAPTTULAAT , hiet een verbintenis., welke twe of Zaire, en itrekt zich noordwaarts in de Ethiopifche
meer mogentheden met elkander hebben, by voor- zee uit.
CAPO D'ISTRIA , zie Iftr'ta.
beeld, het huis van Ooftenryk, Vrankryk, SpanCAPO DE ROMANIA, voorgebergte op het fchierj e , en Venetien met de Zwitzers.
CAPITULATIE, keyzerlyke capitulatie, zyn grond- eyland Malacca in Azien , ftrekt zich ten zuiden in
ryks-wetten, die van de keurvorften in naam van de Indiaanfche zee uit.
CAPO DE TRES PUNTAS , bekent voorgebergte
Ii-et ryk opgeftelt, en van den verkoren Rooms-keyzer of koning bezworen worden, dat hy zich, na- op de goudkuil van Guiné, in Africa.
CAPO DI MATAPAN , zie T&narttm Vromontorïum.
mentlyk, in zyn regering naar alle en ieder artyCAPOLETTE, haven aan de Zwarte zee in de kleikelen , die In deze capitulatie begrepen zyn, gedragen zal. De voornaamfte punten daar in zyn, dat ne provintie Guriel in Georgien , in Azien.
hy de kerk en het ryk> befchermen, de grondwetCAPOLINERO, enigzins beveiligde plaats in'tvorten naauwkeurig in acht nemen, en de hoge rech- ftendom Piombino, in Italien.
ten der keurvoriten, en ftanden handhaven wil. Uit CAPOLINIERI, kleine ftad op het eylandE^a, in
ïioofde van den Weftfaalfchen vrede had er een al- de Toskaaniche zee.
tyddurende capitulatie, waar aan men zich by alle
CAPO LISSE , voorgebergte in't opperfte deel van
keyzerlyke verkiezingen houden kon, van de ge- Calabrien, aan de golf van^Tarante gelegen.
ïamentlyke Ryks-ftanden moeten opgeftelt worden,
CAPO LOPO GONSALVES; zie Lopo Gcnjalves.
en is deze materie tot den naaften ryksdag verfchoCAPONIERE , is een uitgegrave weg , 6 tot i r
ven, maar dewyl het keurvorftelyke enhetVorfte- ook wel ió tot 20 voeten wyd, weke 3 voeten in
lyke ccllegie in deze zaakbezwaarlyk kon overeen- de aarde gewerkt, en drie voetboog is, aan beide
komen , nademaal het eerfte weiniger aan een eeu- zyden met een borftwering met paliiladen en veel
wigdurende capitulatie gelegen is als het laatftge- fchietgaten voorzien is , en van boven met fterke
ïioernde, zo is zulks wel eer te wenfehen als te den- planken en aarde befchermt. Men maakt de zelve
ken. OndertufTchen is 'er weer enige jaren fterk in de droge grachten ener veiling, meeftendeels onaan deze zaak te Regensburg gearbeyd , en heeft der de borftwering der contrefcarp, in deszeïfs hoek 5
men in het jaar iÓ7zden grond van dit projed ge- en zy dienen om ioldaten in te leggen, en voor de
legt , ook vele nieuwe vermaningen daar by ge- bomben en granaten te befchutten, om den vyand
daan, maar evenwel is deze gewichtige zaak noch den doortocht te betwiften.
tot geen befluit gekomen.
CAPO PASS AR O zie Pafaro.
CAPORIA. zie Kopurga.
CAPITULATIE, hieten de verdrags-punten, waar
'in de beyde commanderende hoogfte Qjïkieren van CAPO Rjz^yxo, voorgebergte ia Calabrien,
• C&~
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CAPORNAC , ftad en ilot in Sclavonien , in het de biffchop een goed inkomen van den vangft degraafichap Waradein, niet ver vanCopraniz) in On- zer vogels heeft, die twemaal's jaars hun vlucht o
garyen.
ver dit eyland nemen.
CAPO VERDE , zie Verde.
CAPRIANA, reedlyk fterk fteedje in 't MantuaanCAPOSWAR , CAPOTSVIW AR , UHRWAR , kleine (rad fche gebied , in Italien.
en fterk ilot aan den vloed Capos, in neder-OngaCAPRIATO, kleine itad in't hertogdom Montferryen, niet ver van Hget, wierd 1708 van de Mis- rat, in Italien, den markgraaf Gnllo toebehorende.
noegden verovert en geflecht. De vloed Capos
CAPRICE , eigenzinnigheid , hartnekkigheid.
ftroomt om deze plaats herom, zo dat de itad beCAPS , zie Cabes.
nevens het kafteel als een klein eyland midden in
CAPSA , ftad in de woeftyn van Libyen in Amoeras en water legt. Het ilot is met een dubbe- frica.
len wal omringt.
CAPSE , CAPSIA , kleine Turkfche ftad in het landCAPOUTAN BACHA, zie Capitein Ba/Ja.
fchap Romanien , tullchen Bergas enVize.
CAPpftDociEN , groot landfchap in klein-Azien,
CAPSI , meir op den hoogften berg van het Py't welk ten noorden aan de Zwarte zee grenft, voor reneefche gebergte, dat zeer vifchryk is.
dezen den titel van een koningryk voerde, en heCAPTALAT DE BUCH , zie Bucb.
dendaags voornaamlyk uit 4 pro vintien beftaat, als
CAPTUR , zie Kaptur.
Genech, Suas, Anadole, en Amafien.
CAPUA, ftad aan den vloed Voltorne in Terra di
CAPPEL , WALD-CAPPEL, een vermaaklyk fteed- Lavoro,in 't ryk van Napels, 16 mylen van de ftad
je in Heffen aan de Wohra , welke in de Werra Napels. Zy heeft een aartsbisdom benevens een civalt. Daar dicht by legt de hoge berg, Weifner ge- tadel, en de oude veftingbouw is in 't jaar 1718
naamt.
gants verandert en naar de nieuwe manier aangeCAPPEL, voorheen een Ciftercienfcr-abdy in het legt,en deze plaats tot een hooft-vefting tegen de pausZwitzerfche canton Zurig, een half myl vanZug, lyke grenzen gemaakt. Twe mylen daar van daan
welke de Zurigers in een fchool verandert hebben. ziet men de overblyfzels van het oude beroemde
Capua.
Zy houden 'er een amtman.
CAPPEL , land-vorftelyk marckt-vlek in 't hertogCAPUCYNEN EN CAFUCYNERINNEN , zyn munnidom Karinthien.
ken en nonnen van de orde van S. Francifcus, welCAPPELN, matige haven en klein vlek in het her- ke onder alle anderen van deze orde den ftrengften
togdom Sleeswyk, tot het daar by gelegene adely- regel hebben, en grote fpitze kappen dragen, waar
ke goed Rolt, dat de Heren van Ruhmoren toe- naar zy den naam voeren. Zy hebben in 't jaar
komt , behorende, 4 mylen ten noord-ooften van 1525 hun oorfprong van Mattheo de Boftb , een
munnik uit Umbria van de orde der Minoriten ObSleeswyk.
CAPPENBERG , ryk adelykPremonftratenzer-kloo- fervanten, genomen. In 't jaar 1535 zyn zy van
fter in 't ftift Munfter, aan de Markfche grenzen, paus PaulusIIl beveiligt, en'ten tyden van koning
Karel IX in Vrankryk toegelaten. Hun kleding is
1 myl van Lunen.
van grove bruine py, benevens een mantel van de
CAPPENBERG, zie Kapffinberg.
zelve verf, en zy dragen geen hemden, maarhouCAPPLENDORF , TAtCapellendorf.
CAPRAJA, eyland in de Middelantfche zee, tuf- te fchoenen , en een harden gordel over hunne
fchen de kuilen van Pifa en Corfica, de Genuezen rokken.
CAPULO , een van de Filippynfche eylanden in
«oekomende.
CAPRANICA, Had op een heuvel in 't gebied van Azien, de Spanjaarden toekomende»
CAPURGA, zie Kopurga.
St.Pieter, tuffchen demeiren vanBracciano en van
C A P U T BON.'E SPEÏ > zie Gap de bonne EJperance»
Ronciglione.
CAPUTIUM, is dat ftuk van het kleed, waar mee de
CAPRAR A , eyland in de golf van Venetien, aan de
kuilen van de provintie Capitanata. 't Is een van de barvoeter-munnikenhet hooft dekken,en waarnaar
de capucynen den naam voeren.
eylanden Tremiti.
CAR ABAN.A , een provintie op 't vafte land in zuidCAPRAROLA, prachtig en beroemt paleys in Italien , in 't gebied van St. Pieter , in 't graafichap America, de Spanjaarden toekomende.
CARABI, kleine vloed in Val di Mazara, in SicïRonciglione by Viterbo, in den kerkelyken Staat;
De Cardinaal Farnefe heeft het zelve in de 16de lien, welke zich niet ver van Xacca in dezeeftort,
eeuw door den beroemden bouwmeefter Vignole la- Enige houden hem voor den zelven met den vloed
ten bouwen, en het is vyfhoekig, maar de vertrek- Birgi.
CARABUSA , gewichtige vefting en zee-haven in
ken zyn alle vierkant, en zeer koitelyk gemeubleert,
2.0 dat het voor een der fchoonfte gebouwen van Candien, welke de Turken in t jaar 1692 den Vegants Italien gehouden word. Tegenwoordig hoort netianen hebben afgenomen.
het den hertog van Parma toe.
CAR ABYN , een getrokke vuur-roer, daar van daan
CAPRI, klein eyland in de Toskaanfche zee, aan worden de zodanige ruiters, die diergelyk geweer
den ingang van de golf van Napels, waar op de voeren, carabiniers genoemt. Zy zyn hedendaags
itad Capri, benevens een welgef'ortificeerde citadel meeft afgefchaft, en de dragonders zyn in hun plaats
legt. Zy heeft een bisdom dat onder den aarts- gekomen.
fciffchop van Amalfi ftaat, en il Vefcovato delle CaCARACAS, zie Caracos.
glie, of het Quartel-bisdom genocmtword, dewyl
CARACHINA , voorgebergte in 't landfchap Pana~
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ma in zuid-America, dat zich ten zuid-weden in
den zee-boezem van Panama uitftrekt.
CARACOL , het hercmzwaaien van een paard,
de rit op den vyand, 't welkgeichied wanneer men
zich met het paard voor den vyand zwenkt, en
niet ilraks doordringt.

CAR.
by de 200 menfchen bergen. Zy worden zo Wil
ten oorlog als ter koopvaardy gebruikt.
CARAQUIHQUEZ , zie Caratcholi.

C.ARARA, kleine ftad benevens den titel van een
yorftendom, in't hertogdom Mafla, in Italien , daar
fchoon marmer gegraven word , den hertog van
CARACORE, KORKURRE, een Indiaans fchip, 't Maria en prins van Carara, uit het huis van U b o ,
welk de inwoners van het eylandBorneo gebruiken, toebehorende.
waar op men met riemen en zeylen vaart.
CARAsu , vloed in Natoliën , ook Cydnus geCARACOS , CARRACOS , groot landfchap op 't naamt , welke in groot-Caramanien ontfpringt,
vafte land in zuid-America, de Spanjaarden toeko- door Aladuli en klein-Caramanien ftroomt, en zich
mende, welkers kuften uit enkele onvruchtbare ber- niet ver van Tharfus in de Middelantfche zee irort.
gen en valeyen beilaan. De hooftftad daar van
CARASUIJ groot meir in Bulgarien, 't v/elk uit
heeft denzelven naam, is groot en volkryk-, komt den Donau zyn oorfprong heeft, by Chinftenge in
de Spanjaarden t o e : men haalt 'er inzonderheid de de Zwarte zee valt, en anders ook het meir van onCacao en Knafter-tobak van daan.
ze Lieve Vrouw van den Donau, genaamt word.
CARACOSA, CARACENA, ftad, benevens den tiCARATCHOLI , volkeren op den berg Caücafus,
tel van een burggraaf!chap in nieuw-Caftiliem
tuflehen het ooftlyk-en noordlyk-Mingrelien, anCARACTER , zie Charafier.
ders Caraquirquez , dat is , de zwarte Circaflïers s
CARADIVA» zie Awfier dam.
genaamt, dewyl het altydin hun land betrokke en
donkere lucht is. Zy fpreken Turks, maarzofchieCARAEMIR , grote ilad in Turcörriannierh
CARAGI BASCI , is aan het Turkiche hof het op- lyk, dat men ze qualyk verftaan kan.
perhooft van die gene, welke de fchatting invordeCARAVACA , kleine ftad in 't Spaanfche koningren.
ryk Murcia , aan de grenzen van nieuw-Caftiliem
CARAITEN , een foort van ketters onder de JoCARAVAGGIO , vlek en fchoon kafteel in 't Miden, welke een onderfcheyd maken tuflehen de ze- laneefche , tuflehen Brefcia en Milaan , benevens
kere en valfTche of twyffelachtige overleveringen. den titel van een Marquifaat.
Zy verwerpen de inzettingen yan de Mifna en den
CARAVAJOL , ftad en ïlot in Portugaal , *t welk
Talmud, wanneer dezelve niet met de H. Schrift anno 1711 door de Spanjaarden verovert wierci, en
overeenkomen. Zy beroemen zich dat zy alleen de de bezetting tot krygs-gevangens gemaakt; hoewel
gene zyn, welke de wet van Mozes recht onder- zy kort daar na haar wettigen heer weeringeruimt
houden, en noemen de andere Joden Rabbynen of wierd.
aanhangers der Rabbynen, dragen ook zulken haat
CAR AVAL LÊ , een fchip wiens achter-fteven viertegen elkander , dat zy zich niet met elkander in kant is, fchoon het anders rond is; het heeft drie-*
den echt zullen verbinden. Daar zyn Caraiten te kantige zeylen, kanby de 140 ton voeren, en word
Conftantinoplen, Cairo en in andere plaatzen van de van de Portugeezen en Spanjaarden op de MiddelantLevant.
fche zee, zeer gebruikt.
CARA VA NE, zo noemt men een hoop koopluiCARAMANIA , een van de 4 hoortdelen van het
grote landfchap Natoliën, 't welk in groot-en klein- den, pelgrims, en andere reizigers^ welke in Azia en
Caramanien verdeelt word. De zee , waar aan Africa met veel duizenden byeen reyzen, om zich
het zelve grenft > word de Caramanifche zee genaamt. des te beter tegen de rovers te befchermen , en met
In Perzien is ook een provincie van dezen naam, genoegzame proviant, op een zo moeielyke reys
door de grote wroeftynen> te verzorgen* Deze tochwelke tegenwoordig Kirman hiet.
CAR AMANICO , ftad in Abruzzo citra, in 't ryk van ten worden zo wel uit godvrucht Voor het graf van
Napels , heeft veel fchade door aardbevingen ge- ' Mahomet ( nademaal ieder Mahometaan volgens
den Alcoran verbonden is, eens in zyn leven des
leden.
CARAMOISSAL, een Turks koopvaardy-fchip, met Profeets graf te bezoeken) als ten delen wegen den
koophandel ondernomen , en de inlandfche waren
een zeer hogen achter-fteven.
CARANSEBES, KARANSEBES, ftad in opper-Onga- daar door uitgevoert, en in tegendeel uitheemfche
ryen , 3 mylen van de grenzen van Wallachyen, weer, ingebracht. Zy kiezen onder zich een hooftdaar de kleine rivieren Karan en Sebes in de T e - man, die Caravan-Bachi, of Emir-Agde, ook Stanmes vallen, 8 mylen van Temeswar> en 3 van de kero, genoemt word, de dag-reyzen beitelt, en de
onenigheden tuflehen hen bylegt. Van Mofcou naar
Yzere poort.
CARANUM , ftad in Ongaryen , tuflehen Severin China gaat jaarlyks zulk een Caravane , die alle 2
jaar gewoon is weer te komen. Maar inzoaderen Ternes war.
CARAQUES , zekere volkeren in zuid-Am erica, heid gaan 'er jaarlyks 5 Turkfche caravanen naar
Mecha en Medina , naamlyk 1 van Cairo uit Egypaan de kuft van Quito en Peru.
CARAQUES , KRAAKEN , zyn grote Portugeefche ten , de 2de van Fez , uit Afrikaans- Barbaryen%
fdiepen, welke boven enger zyn als onder, en naar de 3de uit Perzien, de 4de van Damafcus en SyBrazilien en ouft-Indien'verzonden worden. Het rien , de 5de uit Indien en het ryk van den Mcftyn de grootfte fchepen die op zee gebruikt wor- gol, de 6de van Fez naar Guinea. Daar zyn dikden, zy hebben fcomtyds 6 verdekken, en kunnen wils grote Heren onder dit gezelfchap, en de Grote
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titel van een marquifiiat, en geeft den naam aaneen
zeker gedacht.
CARDAMILE, fchone haven op het eyland Chia, .in den Archipel.
CARDANO, kleine ftad aan de rivier Arno, in het
Milaneefche gebied.
CARDER , kleine ftad in zuid-Schotland , in de
provintie Lothian, 4 mylen van Edenburg.
CARDES, fterke plaats in't markgraaffchap Saluz£0, inPiemont.
CARDIFF , graafïchap en kleine ftad , benevens
een^goede haven van het prinsdom Wallis, in het
landfchap Glamorghan in Engeland, daar de vloed
Taffin de Saverne valt.
CARD<.GAN, ftad in het prinsdom Wallis, in het
gKiafichap Cardigan, aar* de rivier T y v y , in Engeland.
CARDIGAN, landfchap in zuid-Wallis, in Engeland , 't welk ten noorden aan Merioneth en MontCARAVELLE, zie Caravalte.
gomery, ten zuiden aan Caermarden en Pembrok,
CAKBOGNANO , hertogdom in Toskanen, dehooft- ten ooften aan Radnor en Brecknock, en ten welinie van het huis Colonna toekomende.
llen aan de lerfche zee grenft. Aan den zee-kant
CARBON , zie Alpbens.
is het vruchtbaar, maar landwaarts niet, de inwoCARBON ARA, een voorgebergte benevens een ha- ners moeten zich meelt van de inkomften der
ven by den ingang van de golf van Cagliari, in Sar- loot-mynen genéren.
dinien, 't welk zich zuidlyk uititrekt.
CARDINALEN, zo noemt men by de Rooms-kaCARBURY, CARBA, kleine ftad in Ierland, in de tholyken die 70 geeftlyke perfonen , welke den
provintïe Kildare, aan den vloed Boyne.
paus verkiezen, en zo veel als zyn geheyme raden
CARCAL, kleine plaats in ooft-Indien op de kuft zyn. Zy worden in 6 cardinaal-biftchoppen , 50
van Coromandel, z vnyien van Ncgapatan, daar de cardinaal-priefters,en 14 cardinaal-diakens verdeelt,
Hollanders een loge hebben.
en dragen een lang purper kleed, benevens dierge •
CAUCANO5SI, zie Annoffi,
lyke rode mutzen en hoeden , welke verf hen erinCARCARANNÊ, een vloed inzuid-America, in'de nert, dat zy vaardig moeten zyn om hun bloed voor
provintie Paraguay , die zich in de rivier Plata den Roomfchen Godsdienft te vergieten. Paus Niitort.
klaas II heeft in 't jaar 1060 den cardinalen alleen
CARCASSEN , Had in 't koningryk Valencia in de macht gegeven om een paus te verkiezen, daar
Spanjcn, ia een dal, la vailée de Xucar genaamt. voorheen de gantfche geeftiykheid en het volk te
CARCASSEN, zyn langwerpige kogels, welke met Rome zulks deed, en van Paulus II hebben zy het
handgranaten, pi -'.ooi-lopen, lode kogels en andere recht bekomen, om een wit paard met een gouvuurvogels gevult , met yzere hoepels gebonden, den toom en een purper dek-kleed, te gebruiken,
met een brandroer voorzien, en met doek met wa- en zy voeren den titel van Eminentie. Wanneer
genfmeer beilreken , omwonden zyn. Zy hebben de paus cardinalen maakt, fchrylt hy de namen der
veel Hagen en doen grote fchade, maar men houd candidaten op een briefje , werpt het zelve in de
'er hedendaags niet veel meer van, nademaal men confiirorie met deze woorden op tafel, habetïs f rade bomben en gloeiende kogels even zo goed, in- tres, Zozy inRomezyn, worden zy voor den paus
dien niet beter, bevonden heeft, fchoon zy veel gebracht, die hun de rode muts overreikt, met deminder koften. Zy worden dus naarde ftad Carcaf- ze woorden , e ft o Cardinalïs ; den afwezigen wrord
fone genoemt, daar zy eerft van een Spanjaard uit- de muts door een kamer-heer overgezonden; maar
gevonden zyn.
den hoed moeten zy uit des paus handen ontfangen.
CAHCASSONE, grote en welgeboude ftad in ne- Wanneer dit ftaat te gefchieden, komen de paus en
der-Languedoc, in Vrankryk, welke met een cita- de cardinajen in cavalcade op het vatikaan te zamen,
del en enige andere veiling-werken voorzien is. De Alwaar na een gehouden aanlpraak en voorgevalle
rivier Aude loopt midden door de ftad, die niet al- voet-kus, den nieuwen cardinaal de hoed word opleen door de laken-rnakery beroemt is , maar ook gezet. Hier nailuit de paus hem in het eerfte coneen Preiidiaal en een biftchop heeft, die een wy- iiftorie dm mond, opent denzelven in een ander
biftchop van den aartsbillchop van Narbonne is. Het weer, en geeft hem den titel van een kerk, met oomleggende gebied hier Ie Carcaiïbis.
verlevering van den gouden ring. De cardinalen
CARCHI, klein maar vruchtbaar eyland in deMid- maken een byzondere vergadering» // Jacro Collegio
delantfche-zee , niet ver van het eyland Rho- genaamt, en verkiezen een deken onder zich, met
welke waardigheid het bifdom van Öitia verknocht
dus.
CARDAILLAC, vlek in de Franfche provintie Quer- is, en die tegenwoordig van den cardinaal Pauluzzi
cy, aan de grenzea vanAuvergne. Het voert den bekleed word. Zy hebben ook een fekretans van
gultan zend alle jaren ryke gcfchenkcn naar Media.
''ARAVANEN, hieten ook die eerfte fcheeps-tochten met de galeycn tegen de Barbaren , waar toe
de jonge Maltezer- en andere ridders, verplicht zyn,
en deze laatfle benaming komt daar van daan, dewyl deCaravane, welke over zee van Alexandryen
naar Conflantinoplen gefchied, enige reyzen door
de Maltezer ridders verovert is.
CARAVANSEUAI, in het Turks Imarets, en in 't
Indiaans Serais , zyn grote openbare of algemene
gebouwen in de oofterfche landen, welke de reizigers tot herbergen gefcuikt , en door enige liefdadige Mahometanen gelucht zyn. Zy zyn inwendig
door galleryen, in vericheyde verwulften onderfcheyden, en liaan voor alle gezindheden open, zo dat
men niet eens vraagt waar de reizigers van daan komen , of wat zy te verrichten hebben, en niemant
hoeft een duit voor deze huis-veiling te betalen.
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de Staatstaken van zyn land aan het pauslyke hof
heeft. Ieder geeftlyke orde der Roomiche kerk, is
ook gewoon een zeker kardinaal tot haar befchernier te verkiezen.
CAHDINALES PAPABILES , worden zodanige kardinalen genoemt,die hoop hebben om by aanftaande openvalling van den pauslyken ftoel, de drie-dubbele kroon te verwerven. Maar zy moeten van
geen Mogenthcden penfioen trekken, en in Italien
geboren zyn , dewyl men by na in twe -teuwen
geen Uitlander de eer van de pauslyke heiligheid,
heeft laten genieten , waar van daan het ipreekwoord te Rome ontftaan is: dat de H. Geeft maar
op Italiaanfche tongen zit.
CARDINALES SCIOLTI, ofLiBERi, vrye cardinalen $ zyn diegene,welke by de pauslyke verkiezing
van geen faétie afhangen, alle wereltfche belangen
ter zyde zetten , en maar zoeken zo een op den
pauslyken troon te plaatzen, wiens gedrag voor de
kerk van het meefte nut fchynt te zym Zie Zeloten.
CARDOES , is een roiide bus van blik * die met
kleine kogelen en klein yzer-werk ge vult is. Deze
bus doet men in een ftuk gefchut , wanneer men
het zelve te voren met kruid geladen heeft, nademaal zy die plaats beflaat , daar anders de kogels
CARDINAAL-KAMERLING, is de voornaamfte in de plegen te leggen. Zy is een halve voet lang, en
pauslyke Schat-kamer, welke over alle zaken die het de breedte naar de wydte van den mond van vt ftuk
Kamer-belang en de inkomften despauslyken ftoels gefchikt. Men kan ze ook van papier en andere
betreffen, met toeftemming der ïi Kamer-klerken, ftof maken, gelyk zy ook van charta (papier) haar
erkent, en in wiens naam alles gepubliceert word. naam bekomen heeft.
De Kamer houd z maal 's weeks haar vergadering
CARDONA, kleine itad benevens een kafteel aan
in 't pauslyke paleys, namentlyk des maandags en den vloet Cardonet in Catalonien, in Spanje, welvrydags, en den dag voor St. Pietet, worden alle ke den titel van hertogdom voert , en beroemde
zaken van de kerkelyke lenen in de Kamer veref- zout-groeven heeft : zy is gefortificeert , en een
fent. Wanneer de pauslyke ftoel vacant is, bewoont voornaam geflacht voert den titel daar van, uit 't
hy het pauslyk vertrek, en word op ftraat van de welke Jofephus Folch van Cardona, vorft des heililyfwacht der Zwitzers begeleyd, en maakt toeftel gen Roomichen ryks, en ridder van 't gulde Vlies,
tot het houden van een conclave. Van dezen moet en opper-Hofmeefter der regerende keyzerin, die
evenwel il Camerlengo del Sacro collegio onderfcheyin 'tjaar 172.6 te Wenen ftierf, gefproten was.
den worden, dewelke altyd uit de oudite cardinaCARDUANA, klein koningryk in ooft-Indien.
len , die te Rome tegenwoordig zyn , aangeftelt
CARDUEL, koningryk inGeorgien inAzien, den
word , het opzicht over de inkomften des kardi* koning van Perzien cynsbaar.
naals-collegie heeft, en dat amt maar een jaar beCAREE, zie Fort Carêe.
dient.
CARELIEN , provintie in Zweden , tufTchen den
CARDINAALS-KLEDÏNG , beftaat uit de rode verf, Finlantfchen zee-boezem en de provintien Nyland,
fchoon zy op zekere tyden, als in den advent en in Tavaithia, Savalaxia en Kexholm. In hetNyftadde vaften, ook in 't violet, en tweemaal 's jaars, fche vredens-verdrag van het jaar 1721 is een deel
naamlyk op den derden advent en den vierden zon- dezer provintie, waar in Wyburg en Kexholm gedag in de vaften, in een kleed van de verf van ver- legen , voor eeuwig aan den Czaar afgeftaan.
welkte rozen , verfchynen. Hunne klederen zyn
CARELOGOROD , zo noemen de Moskoviters de
van laken of ftof , want rood fluweel te dragen , veiling Kexholm, in Finland.
komt den paus alleen toe. Aan de hoeden der carCAREME , is de tyd der Vaften, van Asjes-dag af,
dinalen worden 2 rode en dikke fnoeren, opdewy- tot Paafchen.
ze van liefdes-knopen door malkander geïtrikt, vaiiCA REN TAN , ftad in neder-Normandyen , benegemaakt, die beydemet diergelykebeiranjede kno- vens den titel van een burggraaffchap, daar zich de
pen , waar van der een boven , z in de midden, rivieren Douve en Carentan verenigen. Zy is eni~
en beneden 3 by malkander hangen, verciert zyn. germaten fterk, en heeft een goed Hot, dryft ook
CARDINAL PADRONÊ , is des paus eerfte Staats- fraai en koophandel , nademaal 'er met den vloed
dienaar , en gemeenlyk een neef van den zelven. taamlyk grote fchepen kunnen aankomen.
CARFAGNANA, klein landfehap in't Modeneefchc
CARDINAL PROTETTORE, is de voornaamfte kardinaal van deDuitfche, Spaanfche, Franiche, Por- gebied in Italien, tufTchen het Appennynfche getugiefdis eu andere natiën, welke de diredüe over bergte , daar goede vee-fokkery , benevens enige

het collegie, een nationaal-fchryver, een confiitorie-fchryver, en een tegem-fchry ver. Dit heilig collegie
geeft, behal ven andere gewichtige dingen, alle vonniiïen in kerkelyke zaken, en leent de haute hand
tot afdoening van alle Theolcgifche en Canoniiche
gefchilleh, welke de paus naderhand gewoon is te
bekrachtigen. Betreffende hun rang, dien hebben
zy niet alleen boven de patriarchen, aarts-birlchoppeh en bifïchoppen zich toegeeigent, maar ook naderhand de hogerhand van de keurvorften en koninglyke afgezanten gepretendeert , en net hedendaags
te Romen zo ver gebracht, dat zyby deviiite eeries
koninglyken afgezanten den rang en de hogerhand
behouden , en niet verder als tot de trappen mee
gaan , daar zy ook den afgezant verwelkomen :
daar in tegendeel een koninglyk gezant een cardinaal by een viiite in zyn huis die eer gewoon is te
laten behouden, en hem aan de koets te ontfangen
én weer zo ver tegeleydeh. Gelyk ook by een opentlyke pauslyke gehoorgeving de cardinalen, dia
er tegenwoordig zyn, met'gedekten hoofde zitten,
en de koninglyke afgezant, in tegendeel bloöts-hoofts
en ftaande zyn aanfpraak doen moet. Maar de rykskeurvorften , gelyk ook de hertogen en pairs van
Vrankryk en de grandes van Spanjen hebben dezen
rang, op andere plaatzen nooit willen laten gelden,
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fxermynen gevonden worden. Het is een keyfcerlyk-leen , en hoort den Groot-hertog van Florencen toe, fchoon de republiek Lucca daar ook iets
van toekomt.
CARGA, eylandin de provintie Kerman inPerzien,
heeft een taamlyk vruchtbaren grond : daar word
voornaamlyk met rode diamanten een goede handel gedreven.
CARGAPOL , zie KargepoL

C A R I , zeehaven aan de kuit vanProvence.
CARIATI, ttad benevens den titel van een vorftendom in Calabria citra, in't ryk van Napels, by
den zee-boezem van Tarento. Zy heeft een bisdom, dat onder den aartsbiilchop van 5. Severino
behoort.
CARIBISCHE EYLANDEN, CARIBES, CARIBANES,

%o noemt men de eylanden Barlovento in noordAmerica, naar hun oude inwoners. Zie Antïlles en
Barlovento.
CARICK, kleine ftad in Leinfter in Ierland, in het
graaffchap Tiperari aan den vloed Shoure. Zy heeft
den titel van een graaffchap, gelyk ook zitting en
Item in 't Parlement.
CAHIÉN, Turkfcheprovintie in Natoliën, welke
ten wetten en ten zuiden aan den Archipel, en de
Middeliantfche-zee grenit, en hedensdaags Aldinelli
genaamt word.
CARIGNANO , kleine maar neringryke itad niet
ver van den Po in Piemont, benevens een goede
citadel, en den titel van een vorftendom,7 Italiaanfche
mylen van Turin gelegen. Hier worden zeer veel
ry-wurmen aangeqneekt, en alzo iterke handel in
zyde gedreven. De prins van Carignan , uit het
huis van Savoien, heeft hier een prachtig paleys.
De tegenwoordige enige prins van dit geilacht hiet
Viclor Amadeus , is den 8 Maart 1690 geboren,
en tegenwoordig gouverneur generaal over het Savoifche gebied in het hertogdom Milaan , en capitain generaal over de gehele lyfvvacht des hertogs
van Savoien. Zyn gemalin Victoria Frahcifca, markgravin van Sufa, is een natuurlyke dochter des tegenwroordigen hertogs van Savoien , waar mee
by den 8 November 1714 in den echt getreden
is.
CARIKFERGUS, zie Knocfergus.
CARIN, fterke plaats aan een

tien.

Ineir in Dahna-

CARINE, vlek benevens den titel van een voritendOlTI, in het dal van lVIazara in Sicilien, 3 nlYlen van Palern1o.
CARINOI.A, ilecht bewoonde ftad in Terra di Lavoro, in 't ry k van Napels, benevens den t}tel van
een graatTchap en een bisdolll, onder den aartsbiffchop van Capua beho.rende:
... .
CARLAC , ktcine plaats In de provlntle Falx In
,Trankryk , aan de grenren ~an opper-Languedoc,
en '"onferans, niet vcr van Rleux.
CARLAT, kleine,l1ad in de l~ranfche provintie opper-.A,uvergne, aan den vloed Sere, aaH de grenzen van Rd vergue.
CAltLATH , Hot en verblyfplaats des graven van
$chonaich aan den linken oever van ~cnOder, in

•l77
*t vorftendom Glogau in Silefien , niet ver van de
daar tegen over leggende Itad Beuthen.
CARLEBECK, vlek in de provintieMedelpadienin
Zweden, aan den vloed ïndal.
CARLEBY , ALT of OUD CARLEBY , ftad in

de

provintie Cajanien in Finland, op een eyland, en
aan de ooit-zyde van den Bothnii'chen zee-boezem.
Een andere kleine ftad Neu of Nieuw Carleby genaamt , legt ook in deze provintie , en heeft eea
haven.
CARLENTINI, kleine beveiligde ftad op een heuvelen Val diNoto, in Sicilien.
CARLESBROKE , kafteel op het Engelfche eyland
Wight, dichr by de hooftftad Newport, 't welk in
het jaar 1648 des ongelukkigen koningsKarel 1. gevangenis was.
CARLES TOWN , zie Charles Tovun.

CARLILE, hooftftad van het landfchap Cumberland, aan den vloed Eden in Engeland. Zy is klem,
maar wel beveftigt , en heeft een goede ^citadel,
benevens den titel van een graaffchap, gelyk ook
een biflchop , onder den aartsbiifchop van Yorck
ftaande.
CARLINGFORD, kleine ftad in Leinfter in Ierland,
in het graaffchap Louth , benevens enige veftingwerken en een citadel. Zy heeft zitting en item
in 't Parlement van Ierland.
CARLINC-KNEES, (een Engels zee-woord) zya
balken op de zyde van het fchip daar het gat is,
waar door men'de waren naar beneden laat.
CARLINGS, balken welke van den eenenfcheepsboom tot den ander gaan.
CARLINO, een Napelfche munt, waar van'er een
10 grani, en twee een tarin uitmaken.
CARLOW , zie Caterla^h.

CARLOWITS , groot vlek van Peterwardyn, tuffchen Scherwkh en Grieks - Weiiïenburg aan den
Donau , in het Sclavonifche graaffchap Sirmien,
daar anno 1099 de vrede met de Turken geïloten
wierd, zodat men het ook van dien tyd af, daar
het te voren woelt was , weer aangeboud heeft.
Plet heeft een flot , en keyzer Leopoldus fchonk
het huis, waar in de vrede gelloten wierd, aan de
Franciskaners, om daar een kerk onder den naam
van Maria de Face, van te bouwen. In dezen vrede , door bemiddeling der Engelfche en Hollandfche gezanten in 't jaar 1699 gelloten, maakte de
Roomfche keyzer een ftilftand voor 25 jaren, en
wierd hem byna alles wat hy in dezen oorlog gewonnen had, gelyk ook het vorftendom Zevenbergen , overgelaten. De kroon Polen floot een eeuwigdurenden vrede, en kreeg de ichone vefting Caminiek weerom. De Venetianen maakten ook voor
eeuwig vrede; en de voorgaande Czaar van Mofcovien floot maar een ftilftand voor twee jaren, en
behielt de vefting Afof aan de zwarte-zee ; maar
deze ftilftand wierd in 't jaar 1703 in een dertig jarigen vrede verwiiïelt; en in't begin van 1710 noch
op 30 verlengt; welke 1711 wel door een nieuwe
ruptuur van de Turken gebroken, maar in het zelve jaar aan den vloed Pruth op nieuw bekrachtigt wierd. In 't jaar 1715 verbraken de Turken
Z
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een nit den heeren- en eenuit den ridderfland
dezen vrede met de Venetianen , en in het volgen- door
bedient,
keyzer
hen
Roomfc
den
met
oorlog
de
de jaar gina
CAKLST HALERB AIj, zie Slangenbad.
lin Ongaryc it aan, welke even~~1.17I8. door den

C ARLSTR. ASSE, zie Bother Thurm.
Paffarowitfchen vrede weer ge-elndlgt wierd,
in
CAKL:ST ?WN, Carel: -]lad is de bene plaars
flot en heerlykheirl in neder-OofienCARLSBA CH
, daar de
merica
noord-A
in
Carolina
rende,
e
toebeho
provinn
orf
de
Sintzend
van
gra~f
ry k , den
, heeft een haven die in
CARLSB AD, KEYSER CARE~S- ~AD , kleine en 0: yloed Afty in de 'lee valt
pene flad in de El1e~ogerkrelts In Bohemen ~. tuf- t jaar 1680 aangelegt is.
tot
CARMAG NOLA, gefortificeerde ftad en citadel,
fchen hoge bergen, In een eng dal aan de T~pel,
10 myen
,
de
Eger,
behoren
van
Saluzzo
mylen
5
~ffchap
,
loopt
marl~gra
het
door
die 'er Inidden
de
daar een beroemt gezontheidsbad is , wiens water len van I'urin gelegen, De Had he eft 7, en
ziedent heet uit den grand her voor quelt, en 'LO citadel 4 baftions, en de omleggende landftreek hiet
wel tot drinken als om in te baden gebruikt, en jaar- ook Carmag nola, welke byna midden In Piemont
legt,' en tot het .markgraaffchap Saluzzo behoort.
Iyks vlytig bezocht word.
CARMAN , kleine ftad benevens een Hot in opperCARL~BERG , vlek benevens een yzermakery , en
glashut in de aartsbergfche-kreits in Mifnien , 2 my~ Languedoc', tuffchen Touloufe en S. PapouI, voert
den titel van een graaffchap,
len van Schneeberg , keur-Saxen toekornende.
,
de
CARMA NIA, KIRMAN , grootlan dfchap in Perzien
CARLSBE RG , een oud woefl berg kafteel in
den
Pragenzer - kreits in Bohemen , hie: van heeft het tuffchen Gedrofi a of Circan Farfia , Sebleflan,
che-zee,
gebergte Carlsber g, dat fchone goud- en zilver- my- zee-boesem van Orrnns en de Indiaanf
CARMAR DEN, zie Caermarden.
nen heeft, den naam,
CAB.LSB ERGEN,

treflyk koninglyk lufb..flot aan het

rncler meir in Zweden , bcnevens een haven en
fchonen tuin , een half uur van Stockho lm,
CARLSE URG , 'lie Carlfiad t,
(~ARLSBURG IN ZEVENB ERGEN, zie WeiJfenhurg.
't
('A¥. [SHAVE N, een Zvveedfche ftad en haven in
Iandfchap iileking , benevens een zeer flerk flat.
BleCARL.)K KON, Had en haven in het landfcha p
kin? in 'Z. woden. Hier is de beroernfte z ee-haven
V~H1~,{~,an~s Zwcden , daar de koningly ke vloot altyd
leer ,'""' wclke van koning Karel IX geboud , en van
I{~reI XI in gocden itand gebracht is. Anno 1680 is
daar oak een fchone veiling aangelegt , en de plaats
met veel Ilads voorrec hten J inzonde rheid met hct
flapel-rccht voorzien ,
CARLSR UHE, nieuw flot en flad niet ver van Durlach, welke de tegenwc ordig regerend e markgra af
van Baden Durlach , Carel ',VilleIn voor \veinig tyd
aangelegt heeft, en tot zyn verblyfplaatsgewoon is
te houden.

Had en beroemde grensvefling in
(~roatien, daar zich de ri vieren 1(u1p en lYIeref\vitz
terenigc n, het huis van Ool1enryk toekolne ride.
in
CARLST ADT, CAasTA DT, Had aan d~n ~1ayn
~t bisdom \¥urtsbu rg, 3 mylen beneden de laaritgenoelnde fiad, benevehs het fiot Cdrlsburg, \vaar toe
/
ten a111t behoort.
in de
CA:RLST AD'T, ftad aan het ineir de "1 ener,
weft-Go thifche provintie Wennel and , zy legt op
fell eyJanci ,. is van .Carel IX geboud en ~ et een
gewichtige fch·.1ns, ~-1orats. genaanlt, voorZlen. , In
~ecelnber 1719 is z y zeer crtoor den brand befcn~l
thgt.
(:ARLST ADT, vefting aan een bOeZelTI der Wezer
in 't Breerhfche gebied, a".il den vloed Gehle:
, CARSLS TEIN, een voortref lyk llerk berg-ilot In deBetauner-kreits in Boheme n, aan den vloed !Vliza ,.
3 Dlylen. van Praag ~ van keyzer l(are] IV geboud ,
en worden hier de koninglyke tieraden " benevens
~1C papiere ,._?a'J?-~.v,efte.il en. dude dd~Ul~1enten.,
ct:\vaart.. Het burggraa~thap van Carliteln ~tYord
C'ARLST ADT ,

CAltMAS AL,

zieCaramouj[al.

CARMEL I'fEN,

munniken van onze lieve Vrouw

op ~.en berg Carmel , .~ie in de rz.de eeuw op den
gemelden berg ~n Syrien te zamen quamen , en
'Van Albert, patnarch van Jeruzalem , in 't jaar 120 5,
de regels hunner orde ontfingen. Z y quamen daarop 12 38 in Europa , breidden zich daar 'leer nit en
in It jaar I568. heeft Therefia , een juffiouw 'van
Avila ~it Spanjen , den .onden flrengen regel der

Carrneliten met goedvinding van deb Paus Pius V.
eerft de vrouws- daar na de mans- perfone n , om
naar te volgen , gegeven, Johannes de Cruce en
geJuhan?es de J efu zyn dez~ hervorming te hulporde
komen , welke beyde den ftrengen regel dezer
hebben aangeno rnen , die door Paus Clemens vnt
in 't jaar 1580 voor goedgek eurt wierd. Zy dragen een zwarren hoed en een witten mantel en
onder den zelven een Francifcaner kleed , hebben
veel munniken- en nonnen- klooiler s, en zyn ten
.
van de vier zo genaamde bedel-ordens.
CARMEL ITEN (ongefc hoeide) is een genootfc hap.
van munnik~n, die in de 14de eeu\v zyn opgekomen, waar In voorname~tlyk deH. Thereiia cen'
nOll zo weI by de ~annelIter-rnUhlliken als nonnen
een grate hervonnlng gelnaakt heeft, die zich verbonden Inet blote voeten te gaan, \vaar van daan
7.. y Barrev~ete.rs gen~~lnt zyn. Hun eerile }{loofter
was by Avlla In Cafbhe~, Inaar Paus Gregorius XIII
he eft dele arde beveibg~ ' .en in 't jaar .1605 qua-.

Inen zy naar yrankry k, ,:.taar zy te~enwoordig veel
klaofter~ bezltten. Z y .ve~delen zlch alza in twe
genaatic happen, naarb.lyk lnhet Spaanfche en Italiaanfche ; het eerfte b~grypt war in Spanje legt ,
het laatfie alles wat bulteh het Spaanfche gebied'
legt.,
op
CAR.MO NA, redelyk woefte ftad in Andalufieh
een. heuvel, daar de vloed Corbones· Voorby'
loopt..

..

CARMUS OL, Zle Caramouj[al.
CARNAR VAN, zie Caernrlrvan.

CARN~J.\O

,.

eenz.ee~bOetell1, die een dee! van.de·'

g.o1f'
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GEBERGTE , CRAPACI: , groot gegolf van Venetien is, en zich van de Wefflyke kuft
141 ïftrien tot aan het eyland GroiTa en de Morlac- bergte, 't welk by Presburg aanvangt, Polen van
kifche kuilen uitftrekt.
opper-Ongaryen en Moravien fcheyd, en zich om
CARNEVAL , vaiten-avond , is de tyd die 'er tuf- Ongaryen en Zevenbergen ten noorden en wetten
fchen Drie-koningen-dag en het begin van de vaften uitftrekt.
.
is , welke tyd in vele plaatzen der Chriftenheid,
CARPEN , CARPFFEN , kleine beveiligde ftad in
inzonderheid te Venetien, met allerhande Mafque- opper-Ongaryen, in het graaiïchap Bars, niet vet
raden, operas, comedien enz. doorgebracht word. van Schemnitz.
Het woord Carneval zal zo veel beduiden als Caro
CARPJENHDOIO, kleine ftad in't Brefciaanfche ge»
yale, { vaar wel vleefch ) wyl men daar na geen bied, den Venetianen toebehorende.
m
vleefch mag eten.
CARPENTARIA , een ftuk lands onder nieuw~Gui~
CARNIA, klein landfchap in Griekenland in Epi- née , dat voor weinig jaren door een Hollander,
rus, tuiTchen de golf van Larta en den vloed Afpri Carpentarius genaamt, ontdekt is. Hy is evenwel
aan de grenzen van neder-Albanien. Het wierd voor maar aan den oever gekomen.
dezen Acarnania genoemt , en is vruchtbaar aan
CAR PEN TRAS , fiooftftad van het landfchap Ve~
koorn, wyn en oli,
naiffin in provence, aan den vloed RouiTé, beneCARNIA , zeker gebied in Friaul aan de Karinthi- vens een bisdom onder den aartsbiffchop van Avi*
fche grenzen, de Venetianen toebehorende.
gnon ftaande. In deze plaats is hethofgericht over'4:
CARNIOLA, zie Crain.
graaifchap Venailin", een Jezuite collegie en een
CAROA , de naam van een klein Africaans fchip. Joden fchool, en komt den paus toe.
CAROGNE , CHAROGNE , een ilecht vrouws-perCARPI, kleine itad in 't Veroneefche gebied aan
foon , gemene hoer , eigentlyk een dood en itin- de Adige, daar de Franfchen 1701 den 9 Juli door
kent aas.
de Duitfchers geilagen wierden. Prins Eugemus van
CAROIINA, zie Orfova.
Savoien nam deze plaats 1706 in,
CAROLINA , FLORIDA FRANCOISE , zekere landCARPI, klein vorftendom in het Modeneefche gestreek in noord-America, en een deel van Florida, bied , den hertog van Modena toekomende. De
langs de noord-zee, tuiTchen Virginien en het half hooftftad daar in hiet ook Carpi, welke beveftigtis,
eyland Tegeila gelegen. Zy voert den naam niet en een goed flot heeft. Derzelvcr bisdom behoort
paar Carel , een van de koningen van Engeland, tot het aartsbisdom van Bologna.
tls zommige menen, maar naar den Eranfchen koCARPIO , ftad en markgraafichap in Andalufien f
iiing Carel I X , onder wiens regering, eenFranfchin
Spanje.
man, met namen Ribaut, dit Tand den SpanjaarC A R P E E R E N , berifpen , alles beter weten willen.
den afgenomen , het zelve naar zyn koning beCARPOCRATIANEN , ketters in de twede eeuw,
noemt, en de rivieren daar in Franfche namen gewier hooft Carpocrates voorgaf dat Chriftus Jozefs
geven heeft. Maar de Spanjaarden hebben deFran- zoon maar een bloot menfch was , maar die
fchen daar gaauw weer uitgedreven, op wie het de van God zonderlinge gaven des gemoeds gekregen
Franfchen in 't jaar 162,7 weer veroverden, en als ' h a d , en de macht om den duivel, die de wereld
liet deze verlieten , maakten zich de Engeliche daar gefchapenhad, te overwinnen. Daarenboven loog* meefter van. Het komt alzo hedendaags den En- chende hy de waarheid des Ouden Teftaments, de
gelfchen toe , en koning Ka rel i l gaf dit land aan opftanding der doden, en Helde dat 'er niets bozes
den graafEduward vanClarendon,en hertog Geor- in de natuur was, maar dat zulks alleen in dennenge van Albemarie, benevens enige andere voorna- fchen inbeelding beftond, waarom hy een zeer godme Engelfclie heren, w?elke .twe volk-plantingen, loos leven leydde.
tiaamlyk de eene Albemarie in het noordelykedeel,
CARPOT, ftad in deUkraine.
<en de andere by den vloed Ahity, hebben aangeCARQUARANE, voorgebergte in Provence, tegen
Jegt. In 't jaar 1709 hebben zich veel familien uit over het voorgebergte Sepet gelegen , ftrekt zich
4e Palts en andere Duitiche landen naar Engeland een half myl in de Middelantfche-zee uit.
begeven, om van daar naar America over te fteken,
CARQUELA , koninglyk lult- en zomer- huis ia
en zich in die pr.ovintie ter neer te zetten, welke nieuw-Caftilien in Spanje , tuiTchen Efcunal ea
evenwel meelt .op zeeën in dat land hun leven heb- Prado.
Jhen moeten infchieten. Het is zeer vruchtbaar aan
CAR RARA, zie Car ara.
koorn, wyn, en moerbey-bomen, de lucht is 'er
CARRAVALL , beroemde Benediktyner abdy in
gematigt en het land wegens de fcheepryke rivie- Italien, niet ver van de ftad Milaan.
ren , zeer bequaam tot den koophandel. De voorCARRETTO, kleine ftad in het landfchap Aqui,
naamfte plaats aldaar hiet Carlitown, en de moer- in het hertogdom Montferrat. 't Is een onmiddebey-bomen in dat land geven gelegenheid tot den lyk ryks^leen;. en word van zommigen onder het
£yde handel.
markgraaffchap Spigno gerekent.
CAROLINE, oude munt in Vrankryk van tien penCARRIK , een provihtie benevens den titel van
ningen , welke onder Carel VIII geilagen wierd. In een graaffchap in zuid-Schotland, tuiTchen de land*
Engeland is ook een munt van dezen naam, die fchappen Galloway enKyle, en de golf van Cluyd.
vier en een halve ryksdaalder bedraagt.
Het land geeft veel zydeen wol, als ook veel hout,
CARON, grote ftroom. inPerzien, die zich in de 't welk bequaam is tot den fcheepsbouw.
golf van Üalïora ftort.
CARRIKFERGÜS, zie Knocfirgvs.
Z z
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CARRION" vloed in Spanje, die in't gebergte Van
Afturien ontfpringt , en zich beneden Palencia in
den vloed Piiuergia Hort.
CARRION DE LOS CONDES, kleine itad aan den

vloed Carrion, in 't koningryk Leon.
CARROUSEL, plechtig'ridderfpel 't welk in ringfteken enz. beftaat, waar in de perionen m quadrülen of troepen verdeelt, en door zekere kleuren ,
livreyen, en koftelyke kleding onderfcheyden worden. Zie Tournoi'fpel.
CARS , CARSE , Turkfche veiling by den oor-

fpiong des Eufraats in Turcomannien in Azien,
en noemt zich de Grote Sultan in zyn titels heer
van Cars.
CARSO, een. deel vanFriaul, 't welk tufTchenhet
graaiïchap Görtz en de golf van Venetien en Trieite legt , zo dat het zich van den vloed Anfa tot
aan de grenzen van ïitrien uititrekt. Het komt het huis
van Ooitenryk in't geheel toe, uitgezonden Monte Falcone benevens deszelfs gebied , 't welk den
.Venetianen onderdanig is.
CARSO , CABO CARSO , voorgebergte in Guinea

in Africa, benevens een fterk ïlot op een rots, den
Engelfchen toekomende.
CARST , zie Kar ft.

CARSTADT , zie Carljiadt.

CARSUSE, fterke itad in Mongomershire, in Engeland.
CARSWICK , kleine itad en haven op het Schotfche eyland Mula, aan de zuid-ooitlyke kuit.
CARTAGENA, itad aan de kuiten van het koningryk Murcia, met muren en torens voorzien, benevens een op deoudewyze beveiligt flot en haven,
die zooGaleyen word gezegtte kunnen bergen, en
gants met bergen omringt is, ook voor de befte in
gants Spanjen gehouden word. Zy legt op een fchiereyland aan een zee-boezem, is een grote koopftad,
en ten wellen met een moeras omringt. Haar biffchop behoort onder den aartsbiffchop van Toledo,
en legt 7 mylen van de itad Murcia. De zee-engte tuiTchen de voorgebergtensPalos en Gates, word
<ie golf van Cartagena genaamt.
CARTAGENA IN INDIEN , of NIEUW CARTAGE-

NA, hooftitad ener regering of gouvernements van
den zelven naam in zuid-America , legt in Terra
Firma in nieuw-Grenade, aan de golf van Uinbfia
op een fchier-eyland, 't welk dooreen langen dam
aan het vaite land gehecht is. Deze Itad had ichone gebouwen en was wel beveiligt, eer de Franfchen
dezelve in't jaar 1697 verwoeiten, en daar een onge menen fchat plunderden ; haar haven word het
meerte van al de Americaanfche bezocht. De inwoners verryken zich met de koopmanfehap, voornaamlyk door de paarlen , welke van Margarita en
andere naburige eylanden naar Cartagena gebracht,
en daar doorboort worden. Deze ilad gelyk ook
het gantfche gouvernement komt den Spanjaarden
toe , en is ryk van allerly iborten van gommen,
balzem, lange peper, fmaragden, en drakenbloed,
en heeft ook wat goud.
CARTAGO, itad in noord-America in de provintie Coitarica, onder de audiëntie van Guatimala behorende , heeft een gouverneur en een biffchop,
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CARTAMA, kleine ilad in Granada op een berg, daar
de vloed Guadalmedina voorby loopt. De naburige bndftreek is ten noorden gants onvruchtbaar;
daar en tegen zyn de andere delen zeer gezegent.
C AR TEL , is "een ichriftelyk vergelyk tuiTchen de
oorlogende partyen , waar m aangetekent ltaat hoe
veel voor ieder" gevangen naar zyn itaat tot rantfoen betaalt, of hoe zy tegen den ander uitgevvilielt zullen worden. Cartel is ook anders eenichriftelyke uitdaging tot een kampilryd, waar in men
zyn tegenparty weten laat wanneer, hoe, en waar
men den tweeftryd aan wil gaan. In de Tournoifpelen hiet de order, waar naar zich de Kampers te
richten hebben, Cartel.
CAR TBR, kleine flad in zuid-Schotland in deprovintie Lothiana, aan den vloed Amad, 4 mylen ten
zuidweften van Edenburg.
CARTHAGO, gants verwoeile ilad in Africa in Barbaryen, niet ver van Tunis. Voor dezen was het
de grootfle en machtigite ilad van Africa, en itreed
met Romen om den voorrang, maar wierd eindelyk na vele oorlogen door de rovers verwoeiten in
de afch gelegt. Zy is na dien tyd wel weer opgeboud , en aldaar een aartsbisdom en primaatfehap
aangelegt, maar na dat ze in Turkfche handen vervallen is, hebben haar de Arabieren te enemaalverwoeit , zo dat men hedendaags niets daar van als
de puinhopen ziet.
CARTOUW, een foort van canonnen. Een heelc
cartouw fchiet een kogel van 48 pond yzer, en weegt
naar het Neurenberger gewicht 70 tot 80 en meer
centner aan metaal. Derzelververite fchoot draagt
500 gemene fchreden, wanneer zy namentlyk voor
en achter waterpas legt, maar boogsgewyze fchiet
zy veel wyder, en word hedendaags weinig meer
gebruikt, wyl zy te zwaar is. Een drie vierendeels
cartouw fchiet een kogel van 36 pond yzer , en
weegt aan metaal, naar het voorgemelde gewicht 60
tot 70 en meer centners. Een halve cartouw fchiet
een koegel van 24 pond "yzer, en weegt aan metaal 50 tot 60 en meer centners. De eerite beyde
foorten gebruikt men tot bres-fchieten , niet licht
evenwel in veilingen, wyl zy te zeer dreunen,daar
in tegendeel de halve cartouw en in en buiten de
veiling kunnen gebruikt worden. Een vierendeels
cartouw fchiet een kogel van 12 pond yzer 9 en
weegt aan metaal 28 tot 30 centners, en meer. Deze laatite zyn in veilingen de bequaamite? evenwel
horen zy ook onder de battery-itukken.
CARTKUIZEHS, een geeillyke orde by de Roomsgezinden , hebben hun naam van de plaats Cartreuie of Carthufe 3 mylen vanGrenoble, in het ruwe
gebergte in Dauphiné, daar zich derzelver itichter
Bruno, leeraar der Godgeleertheid en kanunnik te
Rheims, geboortig van Keulen aan den rhyn, met
6 zyner gezellen in 't jaar 1084 opgehouden heeft,
Zy zyn in 't wit gekleed, houden zich altoos opgeiloten, zo datzy nooit buiten hetldooite.r gezien
worden, ten zy de Prieur en de Procurator, oï wanneer zy uit hel eeneklooiter naar het ander verzonden worden. Zy dragen een hairen rok altyd op
het blote lyf, ettn nooit vleefch, vatten alle feeitdagen te water en te,brood a moeten bvna een ecu-
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wlgdurent ftilzwygen onderhouden, en durven geen
yrouwsperfonen tot zich in 't kloofter laten komen.
Zy worden in 4 natiën, naamlyk de Duitfche, Spaanfche, Franfche en Italiaanfche verdeelt, en houden
alle jaar op den 1 Mey hun generaal capittel. Zy
durven, al valt fchoon de Kersdag op een zondag,
daar anders de andere katholyken vleefcli mogen
eten, evenwel geen vleefch nuttigen, en hebben
'er zo groten aflehrik voor, dat in het grote Carthuizer-kloofter by Grenoble, daar het laatite Avondmaal onzes Heren afgefchildert is, in plaats van het
Paafchlam een grote vifch in de fchotel verheelt is,
diergelyke fchilderyen men ook in het Carthuizerklooiter te Granada in Spanje vind.
CARVANSERAS, zie Caravanferai.

CARULOM, kleine vloed in Éulgarien, valt beneden Nicopolis in den Donau.
CARZIG, eertyds een kloiter, nu een amptinde
nieuwe Mark Brandenburg , niet ver van Berlinicken.
CARZUELA , koninglyk Spaans luftflot in nieuwCaftilien.
CASA DEL CAMPO, koninglyk luftflot niet ver van
Madrit in nieuw-Caftilien , alwaar een tuin is, daar
allerly vremde dieren onderhouden worden.
CASAIR , frad in de provintie SegelmefTe in Africa, welke Herken handel naar Fez dry ft met lood
en fpiefglas.
CASAL, voornaamlte en grootfte ftad aan den Po
in Montferrat, welkers flot en citadel benevens alle
veftingwerken, na de verovering door den hertog
yan Savoyen en zyn e bondgenoten in 't jaar 1695
gefchied , te enemaal geflecht zyn. Zy geeft den
naam aan de omleggende landltreek, en heeft een
bisdom dat onder Milaan behoort.
CASALE MAGGIORE, middelmatige ftad aan den
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eike bofTchen, uit dewelke het fcheepshotit en de
hier gebouwde Gallioten en Jachten enz. langs den
Wolga ftroom naar de Had Tweer, en van daar
langs de nieuwe vaart naar Petersburg gebracht
worden.
CASBIN, CASVIN, ftad in de provintie Yerack, en
een der grootfte en volkryklte kooplieden in Perken , benevens een fchoon paleys, waar in de koningen van Perzien voormaals hun verblyf hebben
gehouden.
CASCADE, CASCATA , CATARACTE , zo worden

alle watervallen genaamt, welke of de natuur aan
een afhangende plaats , of de kunlt door arbeyd
gemaakt heeft.
CASCAIS , CASCAES , kleine ftad in 't Portugeefche
Eftremadura aan den mond van den Taag, benevens een citadel en een zeer goede ree, 5 mylen
van Liilabon, daar zich alle vloten, die naar ooit»
en weit-Indien zeylen, verzamelen.
CASCANE , een verdieping in de aarde in de gedaante van een put , waar uit een bedekte gang
voortkomt, en deze gaat onder de aarde heen oru
de vyandlyke mynen te ontdekken.,
CASCANTO, kleine Itad in 't Spaanfche koningryk
Arragon, aan den vloed Queiles, dicht by Tudela.
CASCAR , KASGHAR , koningryk en ftad in Tartaryen in Azien, 't welk aan het koningryk Thibet
grenft.
CASCATA DEL MARMORE, is een zeer merkwaar-

dige waterval van den vloed Velino, 3 Italiaanfche
mylen van de ftad Terni in 't hertogdom Spoleto,
in den kerkelyken Staat.
CASCHAN , zie CajJ'an.

CASCHAU, hooftftad en de voornaamlte onderde
5 vrye iteden in oppei-Ongaryen , in het graaffchap Abanviwar , aan den vlod Hornat. Zy is
taamlyk groot en welgeboud, heeft een drie dubbele muur, gelyk ook verfcheyde buitenwerken en
diepe grachten, zo dat ze voor een goede veiling
kan doorgaan. Haar inwoners zyn de Augsburgfche bclydenis toegedaan, en hebben behalven dat
veel zonderlinge hantveiten. Zy is 1711 meeflendeels afgebrand.
CASCUM, grote itad in Perzien, in de provintie
Yerack.

Po in het Crenioneefche gebied in 't hertogdom Milaan , benevens den titel van een vorftendom, en zy
komt benevens de omleggende landltreek den markgraaf van Salvaterra toe.
CASALE NÜOVO , kleine ftad in Terra d'Otranto
in 't ryk van Napels,
CASALE PUSTURLENGO, kleine maar neringryke
ftad in het gebied van Lodi, in het hertogdom Milaan , komt den markgraaf Caftello toe.
CASALMACH , grote vloed in Natoliën in Azien,
CASEBURG , CASELBURG , flot en amt in voorwelke in 't gebergte Antitaur© ontfpringt, en zich Pommeren op heteylandUfedom, aan de Schwine.
n de Zwarte-zee ltort.
C ASEM AT TE , een moordkelder , is een gemetCASAMATTE, zie Cafematte.
zeltverwulfzel onderden wal,,met fchietgatenvoorCASAN , koningryk in Moskovitifch Tartaryen, zien , waar uit men met enige canons de grachten
't welk ten noorden aan de provintie Wiatka, ten befchieten kan, wanneer de vyand diepaiïerenwil;
wetten aan het land der Czeremiffen, ten zuiden en maar deze verwulfzck zyn weinig meer in gebruik,
ooiten aan Bulgaryen grenft. Het is den Czaar on- nademaalmen van de vyandlyke batteryen dezelve
derworpen, en deszelfs voornaamlte koophandel be- gemaklyk ruineren kan, en de (tukken in deCafeftaat in Pelteryen. De hooftftad voert denzelven matten onder de fteenhopen begraven. Anders
naam, en legt in een vlakte aan den vloed Cafan- noemt men ook cafematten dufdanige putten of gaka, daar zich deze in de Wolga ltort. Zy is groot, ten , welke men onder de baftions maakt om den
ryk , en zeer beroemt wegens haren handel in de arbeyd der vyandlyke naynwerkers te horen ? en de
Ooiterfche landen, ook heeft zy een iterk flot, waar mynen te ontdekken.
in de gouverneur generaal, de aartsbiflehop en de
CASENTINO, klein landfehap in 't Florentynfche
commandant wonen; daar is ook een fcheepsbou- gebied, by den oorfprong van de Arno,
wery , en ui de omleggende landllrtek zvn grote
CASERNE ,. zie Cazemes.
Z 3
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CASERTA , rcdelylc woefte Had in Terra di Lairoro in 't ryk van'Napels, benevens den titel van
een voritendom en een bisdom, onder den aartsbiflchop van Capua ftaande. Zy hoort het gedacht
Gaëtani toe.
CASHEL, fiad in de lerfche provintie Mounfter,
in het graafichap Typerary aan den vloed Sever,
benevens een aartsbifdom.
CASINAMBOUS, volkeren op het eyland Madagafcar in Africa , die voornaamlyk in het landfehap
Matatane zeer machtig zyn, en de luiden Arabifch
leren lezen en fchryven.
CASIMIR, kleine itad enStarofdy op een heuvel r
benevens een oud berg-llot, in het waiwoodfehap
Lublin in klein Polen , aan den ouden en nieuwen
Weichfel, die hier als een eyland, waar op Calimir en de Jodenftad gelegen, uitmaken, en niet
ver daar van daan weer in een itroom te zamen
vlieten.
CASIMIR , fteedje in het waiwoodfehap Pofen in
groot-Polen , 8 mylen van de ftadPofen.
CASIMIRSBURG , kleine beveiligde plaats in Caffuben, in achter Pommeren, aan een zee-boezem
der ooit zee.
CASINO, berg in de provintie Terra di Lavoro
In 't ryk van Napels , waar op de H. Benedidus
omtrent het jaar 540 een vvyd beroemt klooftergefticht heeft, wiens abt voor dezen veel bisdommen,
hertog-en voriten- dommen onder zich gehad heeft.
De Benedictyners van deze ftichting hebben zich
ook in andere koningryken uitgebreyd , maar in
Duitfland is hun door de Jezuiten en door de
hervorming, veel ontfnapt.
CASLOKA, was voor dezen eengrote en beroemde ftad in Andalufien , waar van evenwel tegenwoordig niet meer als de puinhopen te zien zyn.
CASOLI , vlek en ilot in Abruzzo citra in Napels,
fbenevens den titel van een vorftendom.
CASOLO , ilot en gebied der kleine republiek van
St.Marino, in den kerkelyken Staat.
CA SPE , ftad en ilot in 't koningryk Arragon, daar
de vloed Guadalupe in den Hebrus valt.
CASPIA , kleine vloed in Litthouwen, ontfpringt
in 't prinsdom Smolensko uit een meir, en valt by
Surafs in de Duna.
CASPISCH GEBERGTE, is een lange keten van ho-

ge bergen in Azien, welke zich van 't noorden ten
muiden, tuflehen Armenien en de Cafpifche zee, uittrekken.
CASPISCHE ZEE , anders ook wel Mar di Sala,
of Mar di Bachu genaamt, is een zee of groot meir
in Azien, tulichen Perz;en ,groot-Tartaryen , Moskovien en Georgiem Deze zee, welke met geen
andere gemeenfehap heeft, heeft enkel zoet water,
en een grote menigte van vifch, is 129 mylen lang,
en heeft aan den mond van de Gihun twe gevaarlyke draaikolken.
CASPISCHE PROPTE , een enge pas ruflehen de

rotzen in, by de itad Derbent aan de Cafpifche zee,
in de Perziaaniche provintie Schirvan , door dewelke men uit Perzien naar Moicovien reyft.
CASQUET , SÏÜKMHOET , HEL MET ,' is een yzer
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hooftdekzel, waar door te gelyk de hals befchermt

word.
C A S S E T T E N , zyn verfcheide boven de zee uitrekende en voor de fchepen zeer gevaarlyke klippen in 't Engelfche canaal, 7 Franffche mylen te»
noord-wellen van Cap de la Hogue, in Vrankryk.
Tuffchen deze rotfen en Portland in Engeland is het
canaal 14 mylen breed.
CASSA , de voorraad aan geld die by grote heren
en ryke koopluiden in de kas bevonden word.
Krygs-caiïa hiet waar in alle gelderen, die tot den
oorlog, en de onderhouding van de militie nodig
zyn, moeten geleveit worden, en waar uit men
de regimenten w<eêr betaalt. In het jaar 1701 wierd
op aanraden des kearvorften van Hanover een
Ryks Operations caffa op den ryksdag te Regensburg door een algemeen ryks befluit opgerecht, uit
kracht van het welk 'er een vatte krygskas in 't ryk
aangeilelt, en een gewkTe fomme gelds, tot beter
voortzetting des oorlogs aan den opper-Rhyn, over
het gehele ryk geiegt, en naar proportie onder de
Ryks-kreytzen verdeelt wierd, 't geen in 't begin op
200000 ryksdaalders geftelt wierd. Maar dit werk
is nooit recht in ilaat gekomen, en 'er namaals niet
verder aangedacht.
CASSAN, grote en volkryke ftad in de Perzifche
provintie Yerack, daar groote koopmanfehap in zy>de ftoffen , die daar gemaakt worden , gedreven
word.
CASSANO, itad in Calabria citra in't ryk van Na»
pels, niet ver van de golf van Roifano, benevens
den titel van een prinfdom, en een bifdom, onder
den aartsbiilchop van Cofenza ftaande.
CASSANO , kleine itad in 't hertogdom Milaan aan
den vloed Adda , aan de grenzen van het Venetiaanfche gebied Cremafco. De domkerk aldaar
wierd 1708 door een aardbeving om ver geworpen.
CASSA NON , kleine itad in neder-Languedoc aan
den vloed Orbe , 7 Franfche mylen ten noorden
van Narbonne gelegen.
•CASSANT , een eyland in Hollands Vlaanderen,
't welk door een canaal van de ftad Sluys gefcheyden word , waar op ook de veiling Caflant legr.
Eertyds wras het veel groter, maar de helft is wel
door de zee verflonden.
CASSEL, wel gefortificeerde en welgebouwderefidentie ftad van den landgraaf van HerTen-Cafiel,
aan den vloed Fulda in neder-HeiTen, 8 mylen van
Muhlhaufen, en 9 van Marpurg. Zy is in drie Heden verdeelt, waar van de oude en de nieuwe ftad
door de Fulda van een gefcheyden , en door een
koftelyke brug weer aan elkander gehecht zyn , de
derde daar en tegen, de Opper-nieuw-ltad genaamt,
word op dewynbergen, naarde nieuwfte manier op
des landgraafs onkolten geboud. Zy heelt enige
amten en dry ft goeden wolhandel en koopmanfehap,
ook zyn daar de vorftlyke lufl-hof benevens het
grote Órangery-huis, het ilot WeiiTenftein met zyn
heerlyke fonteinen encafcaden legt 'er een uur van
daan. De tegenwoordige landgraaf Carel is geboren
den 3 Auguiius 1654, en is tegenwoordig" weeuwenaar. Zy n e gemalin was Maria Emilia, (die am

CAS.
J

Ï 6 jiilü 17i geftorven is) een dochter van hertog
Jakob van Courland. De erf-prins Frederik is den 28
April 167Ó geboren, en anno 1715 den 4 April,
ten twedemaal te Stockholm met de Zweedfchc
Princes Ulrica Eleonora in den echt getreden, die
den 23 Januari 1688geboren, en annoi7i8 naden
dood van haar broeder Carel XII door de RyksStanden tot koningin van Zweden is uitgeroepen.
Haar gemaal wierd hier op ook op den 1 April
1720 tot koning van Zweden verkoren , en nam
den Lutherfehen godsdienft aan.
CASSEL , MQNT-CASSEL , een kleine maar wel-

geboude en beveiligde ftad op een berg, benevens
een grote caftelany in Walfch-vlaanderen, zy heeft
een taamlyk groot gebied onder zich.
CASSEL, kloofter in de opper-Palts, niet ver van
Amberg, daar de beroemde Schwepperman begraven legt
GASSEL, een fteedje tegen over Ments.
CASSENA , koningryk in Nigritien in Africa , 't
welk ten ooften aan het land van Cano grenft, en
den koning van Tombut fchatting betaalt.
CASSENECK, KATZENECK, een goede pas in Ser-
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san groot-Polen, ten ooften aan Frulfien en Wen^-'
den, en ten noorden aan de Ooftzee grenil. Het
begrypt een groot land, 't welk zich de Weichfel
neer tot enige mylen van nieuw-Stettin uitftrekt.
De beyde landen Lauenburg en Butow behoren alsPoolfche lenen tot het Brandenburgs achter-Pommeren , en ftaan onder een landshooftman, maar het
overige, dat men in 't gemeen Pomerellen noemt r
hoort de kroon Polen t o e , en word in 27 Staroftdyen verdeelt.
CASSUBI, koningryk in het noorder deel van Indien , aan de overzyde van de Ganges in Azien.
CASTAGNEDOLI, kleine ftad in't Genueefche gebied , welke een onmiddelyk ryks-leen is.
CASTAGNEDOLO, ftad in 't Brefciaanfche gebied s
Biet ver van de ftad Brefcia, den Venetianen toekomende.
CASTAGNETTO , een welbeveftigt veldflot in Italien in 't hertogdom Piemont, niet ver van ChiavalTo aan den Po gelegen , waar over een brug
gaat.
CASTAGNOLA , kleine ftad , benevens een berg*flot in het landfehap Cafale in>lontferrat, tuffchen
lAfti en AleiTandria.
CASTANEIRE , vlek in 't Portugeefche Eftremadura, aan den Taag.

vien, welke acht uren lang is.
CASSENEUIL , kleine Had aan den vloed Lot in
Agenois in Vrankryk.
C A S T A N O W I T Z , COSTANOWITZ , KoSTANIZA y
CASSEEREN , hiet by dekoopluiden een fchulduitdoen ; by de militie de foldaten afdanken; en Voor- ftad en veiling op een eyland van den vloed 'Unna
rechten of wetten cafféren, hiet dezelve weerroe- in Croatien, het huis van Ooftenryk toekomende.
GASTEL , wat men voor lieden en kloofterg
pen of affchaffen.
van dezen naam hier niet vinden kan , die gelieCASSIAN, zieCaJfan.
CASSILIFAT , zo noemen de Turken ieder van de ve men onder het Franfche woord Chatèmt te
twaalfgouvernementen of regeringen, waar in zy E- zoeken.
CAST EL , graaffchap in Franckenland , aan dé
gypten verdeelt hebben.
CASSIM GHEURI , zo noemen de Turken den dag Wurtsburgfche grenzen, 't welk uit drie amten be~
van St.Demetnus, daar de Turkfche en Griekfclie ftaat , Callel , Remlingen en Rudenhaufen. Het
matrozen zeer voor vrezen , om dat de zee zich heeft een hoog Hot vandenzelven naam, en hoort
omtrent dien tyd meelt zeer ongeftuimig toont; de graven van Callel t o e , welke zich in. de Remzo dat zy zich nooit 10 dagen voor of na op zee lingfche en Rudenhaufifche linie verdelen.
GASTEL , ftad op een hogen berg in de opperdurven wagen, maargemeenlyk voorheen met hun
Palts, by Lauterhofen, daar een Jezuite collegie is.
fchepen de havens inlopen.
GASTEL A MAR DELLA BRUCCA , kleine ftad in
CASSIMERA, een landfehap in't ryk van denMogolin Azien, aan de grenzen van groot-Tartaryen. Principato citra, in 't ryk van Napels, tuffchen de
CASSINA, zo noemt men de landhoeven of bui- golven van Salerno en Poücaftro.
tenplaatzen in Italien, waar van 'er veel met ftene , GASTEL A MAR DI GOLFO, ftad niet ver van de
kaftelen voorzien zyn, die zich in tyd van nood, kuften van Val di Mazara y aa-n een golf in Siwanneer zy met volk bezet zyn, genoegzaam tegen cilien.
CASTFL A MAR DI STABÏO , ftad aan de golf
een vliegende party verweren kunnen.
CASSINA, fchoon flot enlufthuis in het landfehap van Napels in Terra di Lavoro m 't ryk van Napels, benevens een bisdom * onder den aartsbiftchop
Retelois in Champagne.
van Sorrento ftaande.
CASSINO, zie Cajino.
CASSO, CASSIO, een van die eylanden van den

CA STEL ARAGONE SE , ftad aan de noord^zyde

van het eyland Sardinieh, aan een kleine zec-éngt e , die haar in plaats van haven dient. Zy is wel
beveiligt en heeft een goede citadel, ook een biifchop , die onder Saflari behoort.
GASTEL BAL DO , Venetiaanfche ftad in 't Paduaanfche gebied, aan den vloed.Adige..
GASTEL BARCO, ilot inTyrol naar den kant van;
CASSOPE, CASSIOPE, KASSOPE, vlek op het ey- Italien toe, den graaf van dezen naam toekomendeCASTEL BARR, vlek in't Ierfche landfehap Gomland Corfu, heeft een fchone haven.
CASSUBEN , hertogdom in achter-Pommeren , 'f naught, in het graaffchap May o , heeft zitting, em
welk |en weften aan de niéuwe-Mark* ten zuiden- item in 't Parlement,

Archipel die de ouden Sporades plachten te noe>men, 5 mylen van het eyland Scarpento pp de ku*ften van Thracien.
CA sSOK, word 'm Engeland een lang onderkleed
genaamt , dat de geeftlyken daar te land , en in 't
byzonder de Leeraren der godgeleertheit te Oxfort dragen o

CASXES^-
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fterkte beftaat in de citadel, met het daar over gelegen kafteelCornigrad, 't welk omtrent 600 fchreden ten noorden van de beneden ftad is afgelegen*
Deze gewichtige vefting hoort den Venetianen t o e ,
dewelke zy anno 1687 op de Turken verovert hebben.
CASTEL Nuovo DI CARFAGNANA, fraaie ftad aan
den \loed Serchio in het Dal 0.rfagnana, in het
CASTEL-CORN, floten heerlykheid in het bisdom hertogdom Modena. Niet ver daar van legt een
Trent in Tyrol, waar naar zich de graven van Lich- citadel Monte Alfonfo genaamt, dewelke voor zeer
tenftein in Tyrol noemen, om zich van de piïnflen fterk gehouden word.
van Lichtenftein te Nicolsburg in Moravien, te onCASTLL Nuovo T O R TONESE of DI SCRIVIA, kleiderfcheyden.
ne ftad in 't gebied Tortonefe, in't hertogdom MiCASTEL D'ASENS , flot op een rots in Catalo- laan , aan den vloed Serchio, benevens een goede
citadel., den markgraaf Marini toebehorende.
nien.
CASTEL-PFUND, heerlykheid aan de grenzen van
CASTEL DELL' OVO ., klein eyiand in de Toskaanfche zee in de golf van Napels, is van de Had Tyrol, legt reeds in Italien.
CASTEL PONZONE, flot in 't hertogdom Milaan,
Napels alleen door een ftene brug afgefcheyden.
Het heeft zyn naam van de ey-ronde geftalte, en 3 mylen van Cremona.
CASTEL S. GIOVANNI , flot in 't hertogdom Piadaar legt een gewichtige veiling o p , die ook Cacenza in Italien , den hertog van Parma toebehoftello dell' Ovo genaamt word.
CASTEL DE VIDE , ftad en flot in de Portugee- rende.
CASTEL S. PIETRO , vefting ten platten lande in
fche provintie Alentejo, 2 mylen van Portalegre.
CASTEL DE VOLTORNO , vlek in Terra di JLavo- Natoliën, welke in de 14de eeuw door de ridders
ro in 't ryk van Napels, benevens een bisdom, on- van Rhodus geboud is. Hier nam de grootmeeftet
van Duitsland altyd de bediening van commandant
der den aartsbiffchop van Capua behorende.
CASTEL DONSULA , fterke plaats aan het grote waar; totdat deze plaats anno 1516 onder de Turkmeir in het Milaneefche gebied, welke de keyzer- fche gehoorzaamheid gebracht wierd.
CASTEL SARAZIN , kleine beveiligde ftad aan de
lyke troepen 1706 veroverden.
CASTEL DURANTE, ftad in den kerkelyken Staat> grenzen van Languedoc en Quercy.
CASTEL SERMIONE , ftad in 't Veroneefche gein het hertogdom Urbino.
CASTEL FRANCO , kleine ftad in 't Bologneefche bied op een half eyiand, 't welk het meir vanGarda maakt.
gebied, benevens een citadel, Urbanea genaamt.
CASTEL TANARO , flot aan den vloed Tanaro,
CASTEL GANDOLFO, vlek in Campagna di Roma,
benevens een fchoon pauslyk paleys, ia Italiaan- dicht by Aleffandria in 't Milaneefche gebied.
CASTEL TORNESE, kleine ftad benevens een gefche mylen van Romen, daar zich de pauzen zomtyds gezondheids halven naar toe begeven, om een bied vantwe-hondert dorpen in Morea, aan't voorgebergte Tornefe, in't landfehap Belvedère.
friffche lucht te genietien.
CASTEL VETERANA , ENTELLA , kleine , maar
CASTEL GELOUX , kleine ftad «n bailluagie in 't
hertogdom Albret in Gafconje , aan den vloed A- welgeboude ftad aan een kleine golf in Val di Mazara, in Sicilien.
vance.
CASTEL VETERE , kleine ftad in Calabria oltra,
CASTEL GIOFREDO, kleine ftad benevens een flot
en den titel van een graaffchap, in 't hertogdom Man- op een berg in 't ryk van Napels.
CASTEL VICONTE, flot aan den vloed Oglio, in
tua , onder het gebied des hertogdoms Caftiglione
gelegen, 't Is de verblyfplaats van de markgraven, het Milaneefche graaffchap Cremona.
CASTEEL, VOOKKASTEEL , BAK, VOORPLECHT,
die van het Caftiglionfche huis afftammen.
CASTEL LEONE , kleine ftad in het Milaneefche is op de grote fchepen de verhevenheid op de voorgraaffchap Cremona, welke den titel vaneenmark- tleven , boven het laatfte verdek. Achter kafteel,
graaffchap voert , en de graven van Vaillate toe- achter verdtk, Jchans, fimrplecht, is hetzelve op de
achterfteven.
komt.
CASTEL AT, heerlykheid of gerecht ?in Tyrol, in
CASTEL L I O N , flot in het landfehap Cafale in 't
hertogdom Montferrat , aan de grenzen van het het dal Sogen.
CASTELAUN, CASTELHUN, ftad en geruineert flot
graaffchap Afti.
CASTEL MAGGIQRE, vlek in 't gebied der Repu- op den Hondsrug aan den vloed Drim, in het graaffchap Sponheim, niet ver van Sïmmern.
bliek Lucca in Italien.
CASTELBRANCO , ftad en gebied in Beira in PorCASTEL Nuovo , fchoon lufthuis 3 mylen van
tugaal, aan de grenzen van het bpaanfche EftremaFlorence, den Groot-hertog toekomende.
CASTEL Nuovo, gerortiriceerde ftad aan de golf duia, aan den kleinen vloed Lira : het omleggenvanCataro, in het landichap Hertzegovina in L>sl~ de landfehap hiet ook Caftelbranco.
CASTÜLCOMB, ftad in Wiltshire in Engeland.
inatien. Naar den zee-kant is zy met een hoge rots
O.STELLT, zie Cattlet.
verfterkt, midden door de itadgaat een muur, welCASTELET, zie Cafttiet.
ke het opperi'te deel van het onderite aficheyd, en
CASTÊLHQLM , een vefting op het eyiand Ain het eerfte ftaat een fterk flot. Maar de grootfte
landj

CASTELBÉI ; heerlykheid in Tyrol aan de Adig e , in Valle Venufta.
,
, ,
CASTEL BELVEDÈRE , kleine ftad op het ev^and
Candia, op een berg, niet ver van de zuidlyke kuit,
12, mylen van Candia.
_
n , .
GASTEL BOLONESE , kleine ftad in Romagna,
welke evenwel van het Bolognecfche gebied at-

CAS.
knd ," tegen "over Stokholm r de kroon Zweden
soekomende.
O.STELL, een fchoon Beyerfch kloofter op een
ï?euvel, in het bisdom Regensburg en het Pleeg-gericht PfafFenhofen, tuflchen Amberg en Neumarck.
CASTELLA.NA, ilad in 't gebied van St. Pieter, in
den kerkelyken Staat. Derzelver bisdom is met dat
van Orta verenigt, en hoort onmiddelyk onder
den paus.
CASTEL LANE, kleine ftad en barony aan den vloed
Verdon , tegen de Alpen in Provence , heeft een
balluagie.
CASTELIANHN EN NICOLOTTEN , zyn twe par-

tyen onder het gemene volk te Venetien, die altyd
tegen elkander gekant zyn.
CASTELLANETA, kleine ftad aan den vloed Tal-'
vo in Terra d'Otranto in Napels, benevens den titel van een vorftendom , en een bifdom , onder
den aartsbiffchop van Taranto ftaande.
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CASTÏLIO B I S. ANGELO \ zie EngsUnlurg.
CASTELLON D'AMPURIAS , zie Empurias.

CASTELLOT , itad in 't graaffchap'Mompelgard;
in Lotteringen.
CASTEILUCCIA, kleine itad in de Napelfche provintie Calabria , welke 1708 door een aartbeving
gants verwoeft is.
CASTELNAU , kleine plaats in Guienne , in het
kleine landfchap Medoc.
CASTELNAU DE BRETENOUS , vlek in Quercy, 1

benevens den titel van een barony, aan den vloed
Dordogne.
CASTELNAU DE MONTRATIET, vlek in Quercy

in Vramuyk, aan een kleinen vloed dicht by Cahors.
CASTELNAUDARI , hooftftad van het graaffchap
Lauragais in Languedoc,
CASTEL RODRIGO, een vefting benevens den ti-

tel van een markgraaffchap, in de provintie Beira
in Portugaal.
CASTELL-NY, zie Chatiilamc.
CASTEL RUT, heerlykheid in Tyrol.
CASTELLANZA, kleine ftad in 't Milaneefche geCASTELS, beveftigt flot in Vrankryk aan de Gabied , aan den vloed Olana.
ronne, boven Bourdeaux.
GASTELLAUN, zie Caftdlaun.
CASTELTOWN, kleine ftad in het graaffchap Marr
CASTELLAZZO, kleine ftad niet ver van AlefTan- in noort-Schotland, aan den vloed Dée.
dria in 't Milaneefche gebied, tuffchen de rivieren
CASTEN VOOGDY , of OPPER VOOGDY , BefchermBormida en Orta, zy hoort een uit het geflacht der gerechtigheid , is een zonderling recht dat enige
markgraven vanPallavicino toe.
landsheren van ouds her over de naaftgelegene klooCASTELLEIN, hiet op vele plaatzen de opziender fters en abdyen hebben, dat zy alle of ten minfteri
over de vertrekken en wat daar in is, in 's gelyks zekere halsftraffen in het geeftlyk gebied oeffenen,
over koninglyke en vorftelyke lufthuizen ten plat- desfcelfs wereldlyke zaken voor 't gerecht of anders
ten lande.
waarnemen , en tegen alle uitheemfch geweld beCASTELLEINS IN POLEN , fcyn de Senatoren of fchutten , en daar voor zekere inkomften trekken
raadsheren die na de waiwoden volgen, 82. in getal, mogen. De meefte klooftere hebben hedendaags
en is denzelven de regering over de cafteHanyen dat juk afgefchud : Anders zyn deze Caftenvoogtoevertroud, zo dat zy de naafte amptenaren der den te gelyk met de geeftlyke geftichten in Duitswaiwoden zyn. Zy zyn de aanvoerders van den land opgekomen , waar over zy of van de ftichters
adel in ieder waiwoodfchap, en de voornaamite on- zelis, of van keyzers en koningen aangeftelt zyn.
der hen is de caftellein van Cracou, die boven alle
CASTER, kleine ftad aan de Erpe, in 't aartsbis*
de waiwoden gaat, en na den biifchop de eerfte dom Keulen.
plaats onder de wereldlyke raadsheren heeft. Zy
CASTIGLIONE, illago di Caftiglione, di Pajpgnano
worden in grote en kleine caftelleinen onderfchey- oyero di Perugia, een meir in het gebied vanPeruden ; van de eerfte zyn 'er 33 van de laatfte 4 9 , gia, in den kerklyken Staat, dat zeer vifch-ryk i s ,
welke laatfte zich alle in klein-Polen, Mafovien en en waar aan de kleine Staat Caftiglione di lago legt.
Pruilfen bevinden. De eerfte worden benevens de
CASTIGLIONE , ftad en vefting in ïtalien, de reandere ryksraden tot de geheimfte en gewichtigfte publiek Lucca toekomende , in het dal Carfaraadsvergaderingen beroepen, fchryven de landda- gnana.
gen u i t , oefFenen in hun gebied het recht, hebben
CASTIGLIONE ,• ftad in Calabria citra in 't ryk van
opzicht overmaat en gewicht, ftellen denprys van
Napels,
benevens den titel eens vorftendoms, het
't koorn en de waren, en zyn rechters der Joden.
De kleine caftelleins worden niet tot de ryksverga- Napolitaanfche geflacht Maretimi toebehorende.
CASTIGLIONE, ftad in het landfchap Sienefe ia
deringen geroepen.
Florencen , aan de Toskaanfche zee.
CASTBLLETTO , dezen naam voeren drie kleine
CASTIGLIONE , Lago di Cafliglione , o vero di S.
fteden in het laridfchap Aqui in het hertogdom Pratfede, klein meir in campagria di Roma, in den
Montferrat, waar van de eene boven aan de gren- kerkelyken Staat.
zen van Alefïandria, niet ver van Niza, de twede
CASTIGLIONE , kleine ftad benevens een fchoor*
aan de opperfte grenzen van het markgraaffchap flot, en den titel van een graaffchap in de provintie
Spigno , en de derde gants onder aan de grenzen Chieri in Piemont, daar veel kalk gegraven word,
>ran het landfchap Alba gelegen is.
5 Italiaanfche mylen van Turin.
CASTELIETTO , kleine ftad in het Milaneefche
CASTIGLIONE, klein vorftendom in't Mantuaangebied, aan het grote meir.
fche gebfed , 't welk zyn eige vorften uit het huis
CASTELLO DELLA PILTRA, vefting op een rots, Gonzaga heeft. Het huis Caftiglione, is de jongniet ver van de Adige in 't bifdom Trent, i e t huis fte linie van het geflacht van Gonzaga , en de te.yan Ooftenryk toekomende,
genwoordige prins van Caftiglione hiet Fcrdinand,
A a
wel-
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welke in 't jaar 1681 geboren is, en naiyri vaders van \ enetien , in Terra d'Otranto , benevens een'
dood in 't jaar 172.3 hem gefuceedeert is.
biidom , dat onder den aavtsbiifchop van Otranto
CASTIGLIONE DELLESÏIVBRE, hooftftaddesvor- behoort; zy dry ft fterken handel in boom oli.
ftendoms Caftiglione, benevens een fterke citadel:
CASTRO, klein hertogdom in Italien tuffchen de
't is de reüdentie-plaats der vorften van dien naam. Toskaanfche zee, het Sieneefche en het OrvietaanCASTIGLIONE MANTUANO , gering fteedje in 't fche gebied, en het erfdeel van St. Picter gelegen.
Jvlantuaanfche gebied, aan de Foffa di Bozzolo.
De pauslyke Stoel bezit dit hertogdom , 't welk paus
CASTILET, een opeen berg gelegen fchansinhet Urbanus VIII in't jaar 1661 den hertog van Parma,
dalMeyra, in 't vorftendom Barcelonette in Piemont, benevens het graaffchap Ronciglione , wegens de
yvkid 1710 door de Bontgenoten den Franfchen grote fchulden , te Rome by de Monte di Piëta
«ifgenomen.
( Lombard ) gemaakt, ontnomen heeft, en is de
CA.STIJ.IA AUREA, zie Terra Firma.
hooftftad Caftro in 't jaar 1649 op bevel vaft paus InnoCASTILIAANSCHE RAAD , zie Raad van Cafttiien. centius X. ten gronde toe verwoeft, en het bisdom
CASTILIEN , het grootfte landfchap m Spanjen, naar Aquapendente verlegt, wyl men denbiilchop^
-*t welk ten noorden #an Afturia de Santillana en dien de Paus daar heen gezonden had, onder weeg
Bifcaya, ten ooiten aan de koningryken Navarra, omgebracht had. Wel is het waar dat men in de
Arragon en Valencia , ten zuiden aan Muicia en traktaten in 't jaar 1664 te Pifa tuffchen den paus
'Andaluiien , ten weften aan Portugaal en Leon en de kroon Vrankryk gefloten , over een gekogrenft. 't Is een bergachtig land, wiens befte ryk- men is, dat de paus het hertogdom benevens het
3om in wol beftaat, waar uit aldaar koftelyke la- graaffchap Ronciglione tegen de fom van 160000
kens gemaakt worden. De natuur icheyd het byna pond weer afftaan zou ; maar tot noch toe is de
zelfs door een lang gebergte in twe delen , waar betaling noch ook de weeromgeving niet gefchieds
van dat gene dat ten noorden van dit gebergte legt en de pauflyke Stoel alzo in 't bezit gebleven.
oud-Caftilien 5 het geen ten zuiden legt nieuw-CaCASTRO , kleine ftad in Campagna di Roma in
ffiien genaamtwordL Het koningryk oud-Caftilien den kerkelyken ftaat, aan den vloed Garigliano, z
begrypt alles wat de bergen Tablada en Molina ge- mylen van Fondi.
lyk ook die van Afturien in zich bevatten. NieuwCASTRO-BOON , kleine ftad in de Portugeefche
Caftilien , 't welk ook het koningryk van Toledo provintie Beira, aan den vloed Coa.
genaamt word, ftrekt zich gants aan den Tago en
CASTRO D'AIIIO, ftad in Beira in Portugaal, tuflangs deGuadiana naar onderen toe uit, en begrypt fchen de beyde rivieren Duero en Vouga.
drie landichappen, Ia Mancha, la Sierra, en 1'AlCASTRO DEL R E Y , fterke ftad in Gallicien, tufcarria, waas by enige noch hetSpaanfche Eitrema- fchen Lugo en Monclonnedo.
dura voegen,
CASTRO FRANCO, kleine, maar zeer vermaaklyCASTILLON , kleine ftad aan den vloed Dordo- kc en welgeboude plaats, benevens een ilot in de
Tarvifer mark, in 't Venetiaanfche gebied, 2 oi 3
gne, in 't landfchap Perigoxd in Vrankryk.
CASTILLON BE MEDOC, kleine ftad aan den zuid- Duitfche mylen ten weften vanTrevigo gelegen.
lyken oever der Garonne , in 't gebied Medoc in
CASTRO-GIRITS , ftad in oud-Caftilien , in het
yGuienne.
graaffchap Mendoza , 7 mylen van Burgos.
CASTINHERA , kleine ftad in Portugaal aan den CASTRO-MARINO , vefting en zee-haven in de
iTaag, 5 mylen van LiiTebon.
provintie Algarvein Portugaal, welke evenwel we*
CASTIONE, ftad in't Mikneefche gebied aan den gen de zandklippen zeer gevaarlyk is.
•Vloed Olona.
CASTROMENTO , kleine ftad in de Portugeefche
CASTLEMAIN , kleine haven in de Ierfche provin- provintie Beira aan den vloed Coa.
CASTRO NUOVO , kleine ftad in het dal van Matie Mounfter ia het graaffchap Kerry, en wel in de
zara in Sicilien, op een berg.
baai van Dingle gelegen.
CASTROPOL, vefting in Afturien aan de zee.
CASTOAOWITZ , zie Caftanowits.
CASTRAAT , hiet een gefneden, -dit ilag van volk
CASTRO REALE, kleine ftad in Val diDemonain
^rind men veel aan de vorfte hoven, daar ze voor Sicilien , aan een vloed van den zelven naam, welvangers fpelen.
ke ben ede» Milazzo. in de Middelantfche zee valt.
CASTRO R10, vlek in Andalufien, aan den vloed
C A S T K E E R E N , hiet niet alleen lubben, gelyk
men de menfehen om het zingen, de paarden om Marbella, 8 mylen van Cordua.
CASTROVILLARE , kleine ftad in Calabria citra$
den arbeyd , en de hanen om ze te meften doet:
Biaar het betekent ook verderven, verminken, en aan de grenzen van de provintie Balilicata in 't
"word van boeken gebruikt , wanneer de Boeken- ryk van Napels, heeft den titel van een hertog»
keurders uit dehandfehriftenenige Hukken, die het dom.
CASTRO VITREYNA, zie Choc oiococa.
hof, de geeftlykheid, of zekere collègien en famiCASTRO DE URDIALÊS, kleine ftad'aan deBiskaailienniet aanftaan, uititryken.
CASTRES, CHARTREUX, ftad aan de rivier A gout, fche kuiten, daar zy een goede haven en een fterin het landfchap Albigeois in opper-Languedoc, be- ke citadel heeft.
CASTRUM DOLCRIS , een treur tombe , welke
nevens den titel van een graaffchap en een bisdom,
dat onder fien aartsbiilchop van Alby behoort. Het men ter eere va.i hoge Staatsperfonen na hun dood
meeftendeels in de kerke, daar men hun begraaifeomleggende land hiet Ie Caftrez.
CASÏAO, ftad in het ryk van Napels aan. de golf rus houd, oprecht, en met minnebeelden9 wapens,
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fcAS. CAT,
teel lichten en andere zinryke beelden, gewoon isCATANIA» ftad in Val di Demoha ïn Sicilien, daar
te verderen.
de vloet Indicelle inden groten golf van Catanea valt,
CASTUA, zie Koftan.
't Was een van de grootite en befte koopfteden van
CASUIFELS, zo hieten de klederen of manteltjes dat koningryk, maar zyis in 't jaar 1693 by na te
die de Roomfche prieilers als zy de mis doen over enemaal door een aartbeving verwoeft, en heeft:
een bisdom dat onder den aartsbiflehop van Pveggio
de fchouders hangen.
CASUISTEN , zyn een foort van geleerde luiden, ftaat.
die allerhande netelige gevallen en gewetens beCATANZARA, hooftftad van Calabna oltra m 't ryk
zwaarniflen uitpluizen,, en derzelver verklaring in van Napels, en de refidentieplaats des gouverneurs
hun fchriften voordellen.
van deze provintie. Haar biffchop is een wybiilchop
CASUS RESERVATI, worden die zware geloofs of van den aartsbiflehop van Reggio.
gewetens artykelen genaamt , over de welke het
CATAPHRYGES, waren Chrifte ketters, die in de
geen menfeh geoorlooftisuitfpraak te doen,'t welk II eeuw uit Phrygien quamen: zy vermengden de
2e paus alleen voor zich behouden heeft.
Hoftie in het H. Nachtinaal met het bloed der kinCATACOMBEN , zyn gangen onder de aarde in I- deren , diQ zy met naalden prikten, en als zy by
talien, maar inzonderheid in en omtrent Romen , geval ftorven voor heiligen aanbaden, zy doopten
welker eigentlyke oorfprong tot noch toe niet uit- de doden, verworpen de oude Profeten, en volgg.evorfcht is , fchoon men uit verfcheyde daar in den in 't gemeen de dwalingen van Montanus.
gevondene graffdiriftenbefluitenkan, dat enige der
CATAPINA , ftad op het eyland Candia, aan den
eerite Chrifteneii daar begraven zyn. Diergelyke vloed Cartero.
worden ook by de ftad Napels gevonden.
CATARO, zie Cattaro,
CATAFALCO , zyn tomben met waslichten verCATASTRUM, zie Schattingen]
ciert, die men in de kerken van Italien gewoon is
CATAYA , is dat (luk van China ten noorden, 't
voor voorname luiden op te rechten. Zie Cajirum welk in zesprovintien verdeelt word, naamlykPedo loris.
king, Xantung',Honan,Suchuen, Xenfi, en XanCATAJO , kleine plaats tuiTchen Padua en Efte in fi. Het zuidelyke deel hiet Mangin, en begrypt 9
het Venetiaanfche landfehap Paduano, daar de he- provintien onder zich.
ren van Obizzi een voortreflyk fchoon paleys hebCATECHESEREN , betekent iemand mondelyk on*
ben.
derrichten, en was eigentlyk by de eerfte ChrifteCA TAL A TUD , kleine ftad en flot in 't koningryk nen een gemene wyze om ae menfehen in den GodsArragon inSpanjen, aan den vloed Xalon* daarhy dienft te onderwyzen, nademaal men om der Heyden kleinen vloed Xaloca ontfangt.
denen wil zich niet betroude dien fchriftlyk uit to
CATALONIEN, vorftendorn in Spanje, 't v/elk ten breyden.
noorden door 't Pyreneefche gebergte van VrankCATECHUMENEN, waren in de eerfte kerk bekeerryk afgefcheyden word. Ten weften grenft het aan de Heydenen of Joden die den doop ontfangen
Arragon en Valencia, ten zuiden en ooften aan de zouden. Zy hadden een afgezonderde plaats m de
Middelantfche zee. Dit landfehap is vol bergen, kerk , en durfden in 't begin de uitdeling des H 0
nochtans wail 'er zo veel koorn, wyn en oh in, Avondmaals en de gebeden der andere Chriftenen
als de inwoners nodig hebben. Het heeft ook ame- met bywonen. Maar zy wierden evenwel in verthiften, agathen, cryftal, azuurfteen, alabailer, a- fcheyde trappen verdeelt, want die de predikingen:
luin, vitriool, zout en yzer, gelyk ook koralen aan aanhoren durfden nietten Audientes, die by het H,
cle ooftlyke zee-kuften. De hooftftad daar in is Avondmaal tegenwoordig waren, wierden OranBarcellona. Het word in ooft- en welt- Catalonien tes of Genuflecrentes genoemt, en de Competenverdeelt, welke 17 vigueries of heerlykheden, en tes waren eigentlyk die verlangden gedoopt te wermeer als hondert beflote plaatzen onder zich begry- den.
pen, en het |ehele landfehap hoort de kroon SpanCATEGORISCH , rondborftig , zonder omwegen'
je toe, uitgenomen twe vigueries of heerlykheden in en plechtigheden, daar van daan betekent een ca«
Rouffillon, welke Vrankryktoekomen. In denvo- tegorifche refolutie, een zeker en vaft befluit.
ligen Franfchen ooi log heeft Vrankryk verfcheyde
CATELET, kleine ftad aan de Schelde in Picar-'
plaatzen in Catalonien weggenomen, maar in den dyen in Vrankryk , haar veftingwerken zyn geRyswykfchen vrede 1697 aan Spanje weerom ge- flecht.
geven. Anno 1705 bracht koning Karel III. met
CATERLAGH, CARLOW, graaffchap in de Ierfche
hulp der Engelfche' en Hollandfche vloot Catalo- provintie- Leinfter , wiens hooftftad ook Caterlagh
nien onder zyn gehoorzaamheid, maar na dat deze genaamt word, en aan den vloed Barrow legt.
in 't jaar 1711 te gelyk den keyzerlyken troon be«
CATHARI , waren zeer hatelyke ketters , welke
trad, en zich weer naar Duitsland begaf, ook de van -de Novatianen afftamden, geen twede hmvlyle
keyzerlyke troepen Catalonien ruimden, is het na toelieten , ook fteiden dat de gene , die na den
eenbarden en dapperen tegenftand der inwoners, doop van het geloof afvielen , geen boete weer
en voomaamlyk de ftad Barcellona anno 1714 van doen konden, en zy wilden inzonderheid voor rein
Filippus V. troepen verovert geworden , waar op in hun zeden aangezien zyn , 't geen hun naam
zich de cofterryks-gezinde Catalanen meeft naar ook te' kennen geeft, dien men evenwel naderMlaan , üngaryen 7 en andere keyzerlyke erflan- hand ook aan andere zogenoemde ketters gegedengered hebben,
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ven heeft i om. de zelve des te gehater te ma- word, en men kan uit den zclven door de Zoni%
geiyK ook door de grote en kleine Belt in de Ooit
leen.
CATHARYNENBFRG , KATTERBERG , kleine berg- zee komen.
ftad in Bohemen, dicht aan de Saxifche grenzen,
CATURS, zyn krygsfch epen van Bantam, die aan
onder het graaffchap Rotenhaus behorende.
_
de enden krom en ipits zyn, en die zylenvan gras
CATHARYNENBEKG IN BUCHHOLTS, berg-nad m en bladeren gevlochten op hebben.
de Aartsbergfche-kreits in Mifnien, keur-Saxen toeCATWYK, zyn twe dorpen in Holland, die door
komende.
de Duinen van elkander gefcheyden worden, het
CATHARYNEN-HOF, luft-ilot niet ver van Peters- eene legt aan den oever der zee, en word Catwyk
bur% 't welk de laatftgeftorve ezaar Pieter Alexo- op zee genaamt, het andere word Catwyk Binnen
wits ter ere van zyn gemalin geboui, en naar ha- of Catwyk op Rhyn geheten, en legt een weinig
ïen naam genoemt heeft.
verder ^ landwaarts in. TulTchen deze twe dorpen
CATHHKYNEN O R D E IN MOSCOYIEN , zie Ridder word de beroemde Rhyn door het duinzand ingeOrde,
zwolgen, zonder zich in de zee te Horten.
CATHARYNEN-DAL , adelyke nonnen abcly van de
CATZ , zie ..iheïnfêls,
Predik-orde in Zwitzerlarid, dicht by de ftad DieCATZBACH , zie Katzbach.
ftenhofen in Thurgau.
CATZENELNBOGEN, graaffchap om den Rhyn en
CATHARO, zie Cattaro,
Main, 't welk in het opperen neder graaffchap ver»
CATHEDRALE KERK, zie Kerk.
deelt word, en tulTchen welke beyde het MentfiCATHNESS, zie Caithnefs,
fche gebied legt. Het opper graaffchap legt turTchen
CATHOLYK, betekent in de 'Griekfche fpraak al- den Rhyn, de Wetterau, en Odenwald, en komt
gemeen , en is naderhand een bynaam der ware het huis van HefTen-Darmftad toe, het neder graafchriilelyke kerk geworden, dewyl dezelve door de fchap dat tulTchen den Rhyn , de Rheingau , de
gantfche wereld op alle plaatzen en onder alle vol- graaffchappen Naflau-Diets , Idftein en Dillenburg
Keren zal uitgebreyd worden.
legt, hoort het huis van HelTeri-CaiTel toe en wel de
( ATHQLYKE KONING , of ZYN CATHOLYKE, MA- uitgezette linie van Heflen-Rheinfe-s , uitgenomea
JESTTÏT , zo word de koning van Spanje genaamt, Braubach, dat Darmftad toebehoort.
en heeft Ferdinandus (.. atholicus het eerlt dezen tiCATZENELNBOGEN , kleine ftad aan de Lohne 9
tel gekregen , om dat hy de Moren en Joden uit benevens een fterk ilot in het neder graafixrhap van
Spanje verdreven en uitgerooit , en de Inquiiitie dezen naam.
daar ingevoert heeft ; hoewel andere zeggen wilCATZENSTEIN , zie Katzenftein.
len dat Bearedus in het jaar 590 op het 3de conciCATZWIN, zie Casbin.
lie vsnToledo het eerlt dezen titel bekomen heeft,
CA VA y ftad in principato citra in 't ryk van Na»
nademaal hy de Arrianen uit het land verdreef. pels , benevens een bisdom , 't v/elk onmiddelyk
Andere wederom melden dat Alphonfus I fchoon- onder den paus behoort.
&ocn vanPelagius, in het jaar 740 het eerlt metdeCAVACHI, koningryk op het eyland Nyshon in
xen titel vereert is.
Japan in Azien.
CATIF ,, ftad in 't gelukkig Arabien aan den PerCAVADO, vloed in Fortugaal, welke in de pro«
^iaanfehen zee boezem in Azien, daar veel paer- vintie Tra-los-Montes ontfpringt, en zich beneden
len gevifcht worden.
Braga in de Atlantifche zee ftort.
CATIMARON , KATTEAMARCUW , een klein InCAVAILLON, kleine ftad in het graaffchap W
diaans vaartuig, dat door een man beftuurt word. naiflin in Provence aan den vloed Durance, beneCATLENBURG , zie Kattenburg,
vens een bifdom y onder den Aartsbiffchop van A~
CATOCH. y. C.APO CAIOCH , voorgebergte, in de vignon behorende.
"frovintieYucatan in nieuw-Spanjen, aan den MexiCAVALCADE , een Plechtigheid wanneer men een
kaanfehen zee-boezem.
hooge ftandsperfoon voor of naryd, of een plechCATRUMMA, ftad op het eyland Ceylon, by de- tige procefhe te Paarde houd. ' Met diergelyken.
welke de Olifanten op een byzondere wyze met zwier worden de Cardinalen te Rome ingehaalt9
Itopen gevangen worden.
en de konnellabel van Napels bied den paus op deze
C A T s A N D , zie Cajfand*. ,
wyze ook de witte tel aan.
CATTARO, welbeveftigde plaats aan den golf van
CAVALIER , K A T , SCHIETKAT, is een opgewordien naam in Dalmatien, aan de. grenzen van Alba- pe hoogte van aarde , wiens figuur of rond of
nien, benevens een bisdom, dat onder het aarts- langwerpig vierkant is. Deszeifs opperlte deel i$
bisdom van Ragufa behoort. Zy is onder de heer- vlak, met een borftwering voorzien, op dat het
fchappy der Venetianen , heeft een kaiieel op een gelchut, dat men daar op plant,. bedekt zyn kan ,
'heuvel, en de Turken hebben dik wils gezocht de- en word derzelv.er breedte naar het getal der ituk%c plaats weg te nemen.
ken gericht die men daar op wil brengen. Tuf»
CATTJGAT , SCHAGER-RACK , is een grote zee- fchen ieder (luk word een ruimte van tien of twaalf
boezem der Duitfche zee ? tulTchen de ooftlyke voeten gelaten, om dat de konftapels elkander niee
kuften van Jutland, en de kuilen van Zweden, ge~ hinderen zouden. Men plant de cchietkatten midlyk ook tufïehen de Deenfche. eylanden, waardoor den op de keel van een Baftion, of op het gordyn•&eze zjee-boezenx van de. Ooit zee onderfcheyden werk, en dezelve dienen, om de. hoogtens-, die
buite^
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buiten de veiling leggm, niet grof gefchut te kunCAUREA, CAURETA, klein eyland in de Grieknen befchieten.
fche zee, aan de zuidelyke kuit van Morea.
CAVALLERY of RUITERY, beftaat uit gens d'arCAURZIM, grote ftad, 5 mylen van Praag, in
ines', curaiïiers, ruiters, en dragonders.
de Caurziiner kreits, die een van de 14. kreitfen
CAVALLO, CAPO CAVALLO, voorgebergte in 't van Bohemen is, en tuflehen de Czaflauer-en Koryk van Napels, aan de kult van Calabria oltra, ninggratzer kreitfen geiyk ook tuflehen Moravien
tegen over de ftad Medina.
gelegen is.
CAVALLO, zie Monte Cavallo,
CAUSSADE,CAUSSALE, kleine ftad in de franfche
CAVALLO , zie Covola.
provintie Quercy.
CAVALLOS, PORTO DE CAVALLOS, grote haven
CAUTEEL, waarfchouwing, opmerking die men
in noord America, aan de kult van Honduras.
door de ervarenheid gemaakt heeft.
CA VAN, vlek in Ulfter in Ierland, en de voorCAUX, een zeker gebied in Normandyen tufnaamste plaats in het graaffcliap Ca van, heeft zit- fchen de Seine, de Brittannifche zee en Picardyen.
ting en item in 't Parlement van Ierland.
't Is een amt onder het Parlement van Rouaan beCA VAN , graaffcliap in Ulfter in Ierland, 't welk horende , en heeft een voorgebergte, niet ver van
ten oolkn aan het graaffcliap Monaghan, ten noor- Havre de Grace, 't welk Ie Gap de Caux genoemt
den aan dat van Fermanach, ten welïen aan Con- word.
nanght, en ten •zuiden aan Leiniter grenli Voor
CAUX, kleine ftad en Bailluagie in Languedoc,1
dezen wierd het Breane genaamt, zie Bream.
in het gebied van Montauban.
CAUB, kleine Keur-Paltfifche ftad aan den Rhyn,
CAXAMALCA , provintie in Peru in zuid America,
tegen over Baccharach, in 't hertogdom Simmern. welke zeer vruchtbaar is, ook goede bergwerken
Zy heeft een ilot, Gutenfels genaamt, en een ne- heelt, en met het landfehap S. Miguel is verenigt
der amt.
geworden. "
CAUBERGEN, abdy in de nederlantfche provintie
CAXEM, CAYEM, f ad aan de zuidlyke kuit van
Antwerpen.
gelukkig Arabien, benevens een goede haven m
CAUCASUS, gebergte in Azien, zynde een Huk Azien.
van het grote gebergte Taurus, het zelve ftrekt
CAYA , kleine vloed op de grenzen van Portuzich door gants Georgien en Circaflien, tot aan de gaal, in het Spaanfche Eftremadura,-ftort zich in
zee engte van CafFa uit. De top dezer bergen is de Guadiana niet ver van Badajoz.
onvruchtbaar, en meelt met meeuw bedekt, maar
CAYEM, zie Caxem.
het midden ia vruchtbaar van wyn, en word door
CAYENNE, zie Cajenne.
Georgiiche Chriitenen bewoont. Beneden zyn
CAYERNITES, kleine eylanden in America, by
fchone dalen, met dorpen en inwoners bezet.
de weftlyke kult van het eyland Hifpaniola, daar
CAUDEBEC, ryke en fchone ftad aan de Seine, men zeer grote fchildpadden, die tot hondert pond
in het gebied Caux in Normandyen, is wegens de vleefch hebben, vind.
fchone hoeden, die daar gemaakt worden, zeer
CAYMANES, zie Camay?.
beroemt.
CAYOR , KAYOR , ftad en koningryk in Nigritien
CAUDIEZ , kleine ftad aan den vloed Egli in op- in Africa, anders ook het koningryk van den groeper Languedcc, in 't Pyreneeiche gebergte.
nen hoek genaamt, aan de kuiten van Cabo VerCAUDROT, kleine ftad in Gafcogne, in het ge- de , deszelfs koning word Burdomel genaamt.
bied van Bazas, daar de vloed Drot in de Garonne
CAYRAC , kleine ftad in de franfche provintie
.valt.
Quercy aan den vloet Lot. '
CAVE , een van de Orcadifche eylanden , ten
CAZALEGAS, vlek in nieuw Caftilien, aan den
noorden over Schotland gelegen.
vloed Tajo.
CAVELAN, koningryk in Ooft-Indien , 't welk
CAZALLA, kleine ftad in Andalufien in Spanje^
den koning van Pegu cynsbaar is, en waar in Saf- 10. mylen van Sevilje,is wegens haar goeden wyn
fieren en Robynen gevonden worden.
beroemt.
CAUEN , zie Kcwno,

CAVERNIEC , fleedje in Poolfch PruifTen, in het
Landfchap Michelowr, by den vloed Dribenz, tuffchen Straatsburg en Neumarck, den biflehop van
Culmbach toebehorende.
CAUMONT, kleine ftad in de provintie Bazadois,
aan de Garonne in vrankryk.
CAUMONT, kleine ftad in de franfche provintie
'Armagnac aan den kleinen vloed Corre, daar is
ook een heerlykheid van dezen naam in de franfche provintie Rouergue,
CAVOLA , veiling in 't Venetiaanfche gebied aan
«ten vloed Brenta, welige op een rots geboud en
tot een pas dient,
CAVCURS, zie Caours.
SAVPKR^ vloed in Pxuiffen«.

CAZAN, zie Ca fan*

CAZERNE, veiling aan den Niefter^in neder Podolien, in Polen.
CAZERNES , BARAQUEN

?

zyn lange opgeflage»

hutten,met veel,,kamersr waar in de foldaten ener
veiling geinquartiert z y n , en worden deze gebouwen gemeenlyk achter de wallen gezet.
CAZMA, haven in zuid America in Peru, i n d e
audiëntie van Lima, daar veel hout tot den fcheepsbouw groeit.
CAZWIN , zie Casbin..
CEA,

zie Zea.

CEARNE, CERNE, ftad in Engeland, in de pro~-

vintie Dorfetshire.
CEAUX, vloed in Champagne* die in den vloed

tpö CEB. CEC. CED. CEF. CEL CEL.'
CEBE-N , zie Zeben.

CEBU , een van de Filippynfche eylanden in Azien, tuffchen de eylanden Manille en Mindanao.
Het is klein, maar wel aangeboud.
CEBU , vloed in Barbaryen in Africa, in 't koningryk Fez, loopt door de hooftftad van den zelven naam, ontfpringt niet ver daar van daan tuffchen twe rotzen, en vloeit door de zee Marmora
in den Oceaan. Hy heeft zoet en gezond water y
't welk fterk van de Moren gedronken word.

CEL. CEM. CEN.
CÊLÊSTYKEN , £ie C&Uftynen.

CELINA , vloed in Friuli , welke in den vloei
Meduno valt.
CELL , zie Zeil

C E E L , kleine ftad aan den Moezel, in 't aarts*
ftift Trier.
CELL , in 't gemeen neuof nieuw Cell, Roomsgezind kloofter in neder Lufatien , 2 mylen vais
Guben, wiens abt een landftand is.
CELLAMAHE , landfehap in 't ryk van Napels , 't
CECERIGO, CERIGOTA, klein eyland in den Ar- welk in den vorigen oorlog door den keyzer gdechipel , niet ver van het eyland Cerigo, den Ve- queftreert, maar 1719 den cardinaal Giudice, toert
netianen toekomende.
hy van de Spaanfche party weer tot de keyzerlyke
CBCIMBRA, kleine ftad en goed kafteel in 'tPor- overging, weerom gegeven wierd.
tugeefche Eftremadura aan de Atlantifche zee ? idrie
CELLERFELD , berg-ftad op den Harts aan dm
mylen van Setubal.
vloed Inner, derdehalf myl ten zuiden van Goflar,
CECINA, vloed in 't Florentynfche, die in 't ge- die gemeenlyk van Hajiover en Bronswyk bezeten
bied van Siena ontfpringt, en zich tuflehen Livorno word.
en Piombino in de Toskaanfche zee ftort.
CELIITEN , is een orde by de Roomsgezinden,
CEDEREN, wyken, toegeven, varen laten, van voornaamlyk in Duitsland en de Nederlanden bekent,
^yn recht afftappen. Da-ar van daan word die gene wiensftichterMexiuseen Romein was, waarom zy
die iemand wat'afftapt Cedens, en dien het over- ook by de Italianen Mexianen genoemt worden,
gelaten word CeflönSrius genoemt.
Zy volgen den regel van den H. Auguftyn, en zyn
CEDOGNA, CEDONIA, itad in Napels, in Princi- van paus Pius II beveiligt, begravende doden, en
pato Oltra, aan de grenzen van het landfehap Ca- dienen de zinneloze, en die met de peft befmetzyn,,
pitanata, Zy heeft een bisdom, onder den aarts* in hun ziekte.
biflehop van Conza (taande.
CELORICO, SELERICO, kleine en aangename ftad
CEDRO , kleine vloed in Sardinien, ÖIQ zich aan in de Portugeefche provintie Beira, aan den vloed
de ooftzyde in een kleine golf ftort.
Mond ego.
CEMLAND , zeker gebied in de provintie van
CEFALEBI, CIFALU, Had aan het voorgebergte
ïh Val di Demoira in Sicilien, heft een biifchop Utrecht.
onder Mefiina behorende.
CENEDA , kleine maar welgeboude ftad op eenCEFALONU , eyland in de Jonifche zee, aan den heuvel in Marca Trevigiana in 't Venetiaanfche geingang van de golf van Patraffo, tuffchen de ey- bied , benevens een biÖchop die onder den aartslanden S. Maura en Zante. Het komt den Vene- biilchop van Aquileja ftaat.
tianen t o e , en word door een Provediteur die daar
CENIS, MONT-CENIS , een berg van het Alpifch
heen gezonden word en'wiens gouvernement 31. gebergte, die in den groten en kleinen Cenis ver»
maanden duurt, geregeert. De-hoftftad en veiling deeltiword, en die de gemene weg uit Italien naar
Cefalonia legt op een hogen berg, by na te ene- Vrankryk is. Hy legt tuffchen het inarkgraaffchap
maal door de zee omringt, en is maar door een Sufa en het graaffchap Maurienne , en fcheyd Saimalle ftreek lands aan het eyland gehecht. Het voyen en Piemont van een.
dryft (ierken handel met kleine rozynen, heeft een
CENIS, MONT-CENIS, een hoog gebergte in Ca~
griekfehen aartsbiffchop, die te gelyk over het ey- talonien , ten oolten van de kleine ftad Vich ge~land Zante geftelt is, en de inwoners zyn ^meeft legen.
yan den Griekfehen Godsdicnft.
CENOEITEN ? zie Ccenobhm,
CEILON, zie Ceylan.
CENSUS, IS een geeftlyke cyns, dien ieder beneCEIUMA, zie C&ram.
ficie of kerk jaarlyks aan den genen die de opperCELANO, kleine ftad benevens den titel van een macht heeft,tot een teken van onderdanigheid,uit
graaffchap, njet ver van het meir Celano in Abruz™ de inkoruften betalen moet. Het mag evenwel niet
boven het derde deel van de mkomften bedragen.
%o oltra 111 't ryk van Napels.
CENTALLO , fterke plaats in Piemont , tuffchen
CELEBES MAGARS AR , eyland in de Indiaanfche
zee, in den Archipel van Celebes, 't welk een deel Cuneo en FolTano aan den vloed Grana.
CENTELLAS, kleine ftad in Catalonien, 6 mylen
van den Archipel der Molukfche eylanden is. Of
liet fchoon onder de linie legt zo is het doch zeer van Barcellona.
vruchtbaar aan ryft , palmbomen , waar uit men CENT- of GEBJCHTS VERVOEGING, iseenovriggoeden wyn maakt, kocosneuten, Indiaanfche vy- heids recht , uit wiens kracht de onderdanen van
gen,goud, elpenbeen,fandelhout, boomwol enz. wel- ieder gebied, ftad of dorp op laft der overheid'de
ke waren door de Engelfchen en Hollanders in over- vluchtende misdaders moeten vervolgen, en in de
vloed afgehaalt worden. Het ftrekt zich in deleng- boeiens helpen brengen.
te op 105, en indebreeteop 45 mylen uit, enbeCENT GERICNT, zie Zent Gericht.
ftaat uit twe koningryken, namentlyk Macaiïar en
CENTOVALLI , vloed in 't hertogdom Milaan,
Celebes, de inwoners zyn by na alle Mahometa- welke boven aan de iiiterfte grenzen van het graat»
fchap Angjiiera ontfpringt, min 4en-vloed Mag*
"
m
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gïa valt. Van zommigen word deze vloed Mclez- van natuur fterk. Het eyland heeft 60 mylen ia
%o genaamt
den omtrek, is wegens zyn lekkeren wyn beroemt,
CEPEROUX , FOKT LOUIS , veiling m de zuid-A- en over al met rotzen omringt, de inwoners zyn
merikaaniche provintie Guiana, op het eyland Ca- den Griekfchen Godsdienft toegedaan. In den laatjenne, hoort denFranfchen toe.
ften Turkfchen oorlog verloren de Venetianen dit
CEPHAIONIA , zie Cefalonia.
eyland , maar hebben het in den Paflarowitfchea
vrede weer gekregen.
CEPUS , zie Zips.
CERAM , CEIRAM , een eyland in de ïndiaanfche

fcee, in den Archipel derMolukfche eyianden. Het
is taamlyk groot, ryk aan koorn en fpeceryen, en
heeft zyn eigen koning, die met de Hollanders in
verbond ftaat, en hebben deze enige fchaniïen aan
de noordlyke kuil aangelegt.
CE RANG E , marktvlek in neder-Norraandyen in
Vrankryk, drie mylen van Conflance.
CERASONTE, was voor dezen een Had in Natoliën in Azien , niet ver van de ftad Trapezonde,
waar naar de kcrffen, die Lucullus van daar eerft
naar Europa overgebracht heeft, zo men wil in 't Latyn ceraji genaamt zyn.
CERBOLI, zeer klein eyland in de Middelantfche
zee, tuiïchenhet eyland Elva en de ftadPiombino.
CERCLE of CIRCKEL-HOUDEN , word van prin-

cefien of andere vrouwen van hogen rang gezegt,
wanneer zich in haar vertrek een fterk gezelfchap
van dames bevind, en den tyd met fpelen of redeneren doorbrengt.
CERDAGNE, graaffchap in Catalonien in 't Pyreineefche gebergte, komt de kroon vanSpanjentoe ,
uitgezondert dat deel, dat zich aan de grenzen des
gebieds Conflans van de bron der rivier Segre tot
aan Livia toe uitftrekt, en de kroon Vrankryk toekomt.
C E R I A , fchoon vlek in 't Veroneefche gebied in
Italien.
CEREMONIEEL , is een zeker boek, dat by ieder
welgefchikt hof van grote heren gevonden word,
waar uit mennaricht bekomen kan hoe deze of geile mogentheid of deszelfs gezandt van een ander,
volgens zyn waardigheid en rang by inhaling, bezoeken , gehoorgevingen, zittingen, en diergelyke publyke verrichtingen moet gehandelt worden.
CEREMONIALE

ROMANUM , is by de Roomsge-

&inden een boek, waar in de plechtigheden zo wel
des pauslyken hofs als ook der Roomfche kerk door
degantfche wereld voor alle bilTchoppen en priefters begrepen zyn.
CEREMONIËN MEESTER , deze draagt aan een

hof zorg, dat by 't ontfangen van vreemde heren
en gezanten, als ook anders alle plechtigheden wel
in acht genomen , en ieder perfoon zyn zitplaats
en eer die hem toekomt, gegeven worde.
CERENZA, zie Cirenza.

CERETANA, vlek in Val di Noto in Sicilien, by
/t welk de vloed Abyfo ontfpringt.
CERIGNOLA, kleine plaats in de provintie Capitanata in 't ryk van Napels , aan de grenzen van
liet landfchap 5 JBari.
CERIGO, *een van de eyianden des Archipels aan
de .zuid-ooft zyde vanMorea, den Venetianen toekomende, die 'er een gouverneur houden , welke
alle twee jaar verwiflelt word. De hooftftad van

C E R I G O Ï A , zie Cecerigo.

CERINES, een niet al te grote ftad in CyperenJ
CERKWITS, ftad en Hot in de Becliiner-krdts m
Bohemen.
CERNE , fcie Cearne.
C E R N E , zie Maurits-Eyland.

CEROLIQUO , fraaie ftad in 't koningryk Algarbe
mPortugaal, in welker nabuurfchap veel oli waft.
CERRETO, kleine ftad in de provintie Ombria in
den kerkelyken Staat in Italien, aan den vloed Nera en het Apennynfche gebergte.
CERRITO, kleine ftad in Terra di Lavoro, aan
de Apennynen , in 't ryk van Napels , heeft een
biiTchop.
m

C E R S , zie Sark

CE RT AL DO , vlek in 't gebied van FlorencenJ
aan den vloed Elfa, tuflchen Empoli en Siena.
CERTIFICAAT, een fchriftlyk getuigenis van een
aanzieplyk en geloofwaardig perfoon , waar door
deze de waarheid ener zaak -bekrachtigt.
CERTOSA DI PESIO, Carthuizer kloofter in't hertogdom Ceva in Piemont, aan den oorfprong vaa
de rivier Pefio.
CSRVARA, kleine JJad in de provintie Tra los
Montes in Portugaal, een myl van Minho.
CERVARO, vloed in 't ryk van Napels, welke
in Principato Oltra in 't Appennyns gebergte ontfpringt, en zich met den vloed Candelaro verenigt,
CERVERA, Ideme ftad in Catalonien in Spanjeru
tuflchen Barcellona en Lerida in de Viguerie of
het gebied van Cervera, aan den oorfprong van
den vloed deszelven naams, daar Füippus V. in 't
jaar 1717. een Univerfiteit heeft aangelegt.
CERVETEREjllad in Patrimonio Petri in den kerkelyken itaat op een heuvel, drie mylen van de
Toskaanfche zee»
CEKVIA, kleine ftad in Romagna, niet ver vaa
de kult van de golf van Venetien, benevens een
bisdom , ouder den aartsbilTciiop van Ravenna
ftaande. Daar zyn veel zoutgroeven.
CERVIGNANO , een groot ooftenryks vlek in
Friaul, van waar men langs een vaart te fcheep
naar Venetien kan komen.
CERVIONIS , vleck op het eyland Corüca., alwaar tegenwoordig de biflchöp van Aleria zyn verblyf houd, wyl de laatftgenoemde ftad verweeft
is,
CESANO, kleine ftad in Italien 5 dicht by Milaan
gelegen.
CESANO, kleine vloed in den kerkelyken itaat
in Italien, die in het hertogdomUrbino ontfpringt,
en zich in de golf van Venetien ftort.
CESENA , ftad op een berg aan den vloed Savio
in Romagna , benevens een bifdora, onder dca

4aj «lvea naam legt oj eea iots in ie zee* en is .aartsbiffchop y.aa Ravenna behorend^

Ï 9 i CES, CET. CEV.CEX. CEY:

CHA:

TscH',in Italiaanfche als K , in de overige als 19
'tlatyn en in 't duitfeh.
CHABLAIS, een hertogdom in Savoien, 't welk
ten noorden aan 't Genever meir en het gebied van
Geneve, ten wellen aan het hertogdom Genevois»
ten zuiden aan de heerlykheid Faucigny, en ten
oorten aan Valais grenit. Het begrypt 5. amten,
naamlyk Ternier , Gaillard , Thonon, Evian en
Aux, voor 't overige is het zeer vruchtbaar in 't
voortbrengen van tarw, en Haat in kerkelyke zaken onder den biifchop van Geneve.
CHABLIS, vlek in Champagne, aan de grenzen
van het hertogdom Burgundien,tuflchen Tonnerre
en Auxcrre.
CHABNo,ftad in opper Volhynien aan den vloed
Usza, 12,. mylen ten noord-weften van Kiow geCETTE^ zie Set e.
CEVA , ftad aan den vloed Tanaro , benevens legen.
CHABRE, zie Bebre.
een iterk Hot, en de hooftftad van het markgraafCHABRIA , CILABRÖ , vloed in Macedonien l
fchap Ceva, 't welk den hertog van Savoien toetornt , en aan de landfchappen Finale, Alba, Mon- welke zich in de golf van Salonichi ftort.
CHABUR, vloed in Diarbeck in Azien , welke
dovi, Tenda en het Genueefche gebied grenit.
zich te Chabur in den Enfraat giet, zie Alchabur,
CEVENNES, zie Sevennes.
CEVTA, ftad en ilot in 't koningryk Fez in de
CHACK, een veiling in neder Ongaryen, tegen
provintie Habata in Africa, aan het naauw van de Draw.
Gibraltar, daar zy onder aan den berg Avila een
CHACO, groot landfchap in zuid America,'t welk
leer goede haven heeft. Zy hoort den Spanjaar- ten ooiten aan den vloed Paraguay, ten wellen aan
den t o e , en is niet alleen wel beveiligt,maar word Peru , ten zuiden aan de provintie de la Plata, en
ook door een goede citadel befchut. Zy heeft een ten noorden aan het land der Amazonen grenit. 't
bisdom onder het aartsbisdom van Liilebon liaan- Word meeitendeel van ingeboorne volkeren bede, en is reeds diep in de 30. jaar te vergeefs-van woont , en daar hebben zich weinig Europê'ers ter
den keyzer van Fez en Marqcco belegert, en 011- neer gezet.
©phoudelyk door 10000. mannen ingefloten geCHACOMAS , koningryk in Indien, op het Schierwe elf.
eyland aan de overzyde van de Ganges in Azien.
CHAGRA , vloed in zuid America , welke het
CEXIMBRA, zie Cecimbra.
CEYLAN, CEILON, ZEYLON, een der gewichtig* noordlyke America van het zuidelyke fcheyd, en
fte eylanden in den ooiter Oceaan, word. door de niet ver van Porto Bello in de Noord-zee valt,
zee-engte by Chilao, van de kuif Coromandel af- langs den welken men de ware» uit de eene zee
gefcheyden. Het is by na overal met hoge bergen in de andere kan brengen.
opgepropt, heeft by de 360. mylen in den omtrek,
CHAIBAR , vloed in gelukkig Arabien , in \
en men vind daar ook zeer ruime en dikke bos- vorltendom Mecca, die zich by Zitten, in de Rofchen 'm , evenwel heeft het de gezondfte lucht de-zee ftort.
van gants Indien, en zyn enige ftreken zeer vruchtCHAIFUNG > hooftftad der Chineefche provintie
baar van vygen, druiven, granaat-appelen,oranje- Honan, daar voormaals het keyzerlyke hof was.
appelen , citroenen, zuiker, tabak, en voornaamCHAILLOT, kleine plaats dicht byParys, welke
lyk van ryft en kaneel, zo dat men deszelfs^kofte- wegens het fchone klooiter der Minnebroeders als
lyke vruchten reeds op zee ruiken kan. In de ber- ook wegens de aangelegde glas of criftal fabryk
gen vind men robynen, fmaragden en andere ede- aanmerkens waardig is, waar van evenwel de iaatie gefteentens, aan de weftlyke kult een grote me- fte 1716. naar Paiïy verlegt is.
nigte van zeer koftlyke paarlen , ook zyn deszelfs
CHAKTOWS , een Indiaanfche natie in zuid Caolyfanten door gants Azien beroemt. Het word rolina in noord America.,
verdeelt in het koningryk Candea, inliet LandCHALAIS, vlek en ilot, benevens den titel van
fchap Wanni, en in het Hollandiche Ceylan,welk een vorltendom in Saintonge in Vrankryk y aan
laatitgenoemde de Hollanders , na dat ze 'er de den vloed Tude gelegen.
Portugezen uitgedreven hebben9 bezitten, en beCHALAND, een foort van grote fchepen , met
grypt zulks by na alle kutten van het eyland, be- een zeer hogen achteriteven. Men noemt ook zenevens de meeite zee plaatzen , waar onder het kere platte vaartuigen van middelmatige grote Chalandfchap kaneei-land , eins naar zyn kaneel ge- lands^ welke zeer licht zyn, en waar op men 't
naamt, het voornaamite is. Deszelfs ingebore in- meelt zeylen gebruikt. Men bedient zich van de
woners zyn afgodendienaars, evenwel durven eni- zelve om de waren den vloed Seine heronder naar
ge Mahometanen vry onder lier. leven.
Parys te brengen.
jS]B. Wegen de. vericlieyde uiapraken der 'CH is
CHA LANS, zie örban.
aan te meiker* ,dat men ze in tnanfdie v/oorden
CHALANT , graa:;chap in Piemont , benevens
als DCH leelt , m Kngelfche en Clnneeiche als een kleine itad van dm zei ven naam lullenen
Aoua
CESNEGÉKR. BACHX , een zekere Turkfclie hof

bediende, die de foys^en drankproever van den
groten heer is.
T
CF.SSE, vloed i n ' t hertogdom LuxemDurg, öit
by Ham in een hol valt» en na dat hy een myl
onder de aarde gelopen heeft, weer te voorlehyn
komt
CEssiE,hiet toegeving, overgeving van zyn recht,
afftand.
„ r ,
CETINA, vloed welk m Bofmen ontfpnngt, en
%\c\i by Almifa in Dalmatien in de golf van Venetien Hort Het omleggende land word daar van
Terra di Cetina genoemt.
CETONA, itad in het landfchap Sienefe inltalien,
dat den titel van een Markgraaiïchap voert.

CHA,

CHA.

'V

Aofta èn Bardo ter zyden naar 't bofren gclegeê." daar 'Zich deze met de rivier Regen verenigt; deze
CHALCbDON, ftad in Natoliën tegen over Con- ftad heeft zich 1703 na een ftrenge belegering aan
Itantinoplen aan de Zwarte zee gelegen, heeft een de keyzerfchen moeten overgeven.
aartsbiffchop.
CHAMBERLAIN Of THE KINGS H0U5HOLD , ZO h i e t
CHALCIS, klein eyland en een ftad van den zel- de opper-kamerheer aan het Groot - Brittannifchc
ven naam in de zee van Marmora.
hof, welke op een na de hoogfte hof-bediende is,
CHALD^A, was voor dezen een landfchap om en het opzicht over alle koninglyke kamer-bedienBabyion in Azien, tuffchen de vloeden Tiger,Eu- den, vertrekken, en de kleer-kamer heeft. Onder
frates, en den Perziaanfchen zee boezem , heden- hem ftaanook deceremoniemeefter,demondfchendaags hiet het Chaldar.
ker, de mufikanten, comedianten en jacht-bedienCHALINQUE , een looit van kleine Indiaanfche den , hy reguleert het ceremonieel by plechtige feeftfchepen , die haait zo breed als lang zyn.
tyden, en heeft een vice-kamerheer, en 48 andeCHALLON , CHALON SUR SAONE , CABILLIO , re kamer-jonkers, gentlemen of the privy chamber geCABILLONUM , grote en gefortiiiceerde ftad aan de naamt , onder zich.
Saone in 't hertogdom Burgundien in Vrankryk,
CHAM BEK. Y , hooftftad van het hertogdom Sabenevens een citadel en een bisdom, onder den voien , daar de hertogen van Savoien eertyds hun
aartsbiffchop van Lion ftaande, heeft een beroemt reiidentie gehad hebben, aan de plaats, daar zich
adelyk nonnen kloofter, en word in de oude en de rivieren Leffe en Orbane verenigen , gelegen.
nieuwe ftad verdeelt. Het omleggende kleine land- Zy is benevens haar groot flot op de oude wyzc
fchap hiet Ie Challonnois, 't welk door de Saone met hoge muren en diepe grachten verfterkt, en
In welt en ooit Challonnois- verdeelt word , en byna rontsom met kleine bergen omringt, waar op
waar van het beroemde huis van Challon, daar de meeft fchone gebouwen ftaan. Haar omtrek is een
princen van Oranjen uit affcamden, den naam ge- halve Duitfche myl groot, zy heeft een parlement,
yoert heeft.
camer, en hnantie-raad.
CHALONS, CATALAUNUM, een oude ftad in een
CHAM BOK , koninglyk luftflot in Vrankryk in het
vermakelyke vlakte in Champagne , 10 Franfche landfchap Blaifois , in een groten diergaarden op
mylen van Rheims aan de Marne, welke rivier de een eyland, 't welk de vloed Cauffon maakt, tufftad in drie delen fcheyd, in de ftad, eyland, en fchen Blois , Beaugency en Remorentin gelegen.
vöorftad. Zy heeft een prefidiaal, als ook een bis- Dit luftflot is tegenwoordig Staniflaus Leczinski,
dom, 't welk den titel van graaf en pair geeft, en fchoonvader des konings van Vrankryk, toteenveronder den aartsbiffchop van Rheims ftaat. Zy is blyfplaats toegewezen.
wel gefortiflceert , en dry ft goeden koophandel.
CHAMBRE, kleine ftad of vlek, benevens den tiDe omleggende landftreek word Ie Chalonnois ge- tel van een marquifaat in het graaffchap Mauriennc
noemt , en hier omtrent zyn de in de hiftorie be- in Savoien.
roemde Campi Catalaunici, daar voor omtrent 1260
CHAMBIIE AR DEN TE , was voor enige jaren te
jaren de koning der Hunnen Attila 180000 man in Parys een crimineel gerechts-hof , daar de zaken,
een flag verloor.
der vergifmengers onderzocht, en vonnis over uitCHALOSSE, klein landfchap in Gafcogne, niet ver gefproken wierd. Dezen naam heeft de kamer daar
van den vloed Adoür.
van daan gekregen, wylzy met zwart laken behanCHALCUPPE, SLOEP, een klein vaartuig, achter gen was, en door brandende flambouwen verlicht
en voor fpits, ''t welk in 't gemeen aan de grote wierd.
fchepen gehangen word, en waar mee men volk
CHAMBRE DES COMTES, rekenkamer, voor welen waren aanland brengt. Men gebruikt drieboots- ke alle rekeningen der bedienden moeten gedaan
hii op een floep, waar van een aan 't ftuur zit, en werden. Daar zyn 'er 9 in Vrankryk, naamlyk te
de twe anderen voor en achter roeien.
Parys, Rouen, Dijon, Nantes, Montpellier, 'GreCHALUS , vlek in de provintie Limofin , houd noble in Dauphinê , Aix in Provence , Ryffel in
jaarlyks op den dag van St. Joris een grote paarde- Vlaanderen , en Pau in Navarre: behalven die te
markt.
Blois voor den hertog van Orleans. Onder dezelve
CHAM of HAN , zo word het opperhooft van klein is die van Parys de voornaamfte, en moeten de oTartaryen genaamt, die altyd door verkiezing tot vrigen van alles wat in haare provintien omgaat rede regering komt. Dezen naam geeft men ook al- kenfehap aan deze zenden. De Leden derzelver
le andere Tartaarfche koningen, gelyk ook in Per- dragen lange zwarte tabberden van fluweel of Atlas.
zien aan de gouverneurs der provintien en andere De koninglyke kinderen hebben de macht om dierhoge bedienden, welke de koning in gezantfdiap- gelyke rekenkamers in de hooftftad hunner Appapen aan buitenlantfche hoven bruikt. Zie lartaryen. nage (Uitzet) op te rechten, die evenwel van 's
CHAMADH, is een teken met de trommel, waar gelykenhaar rekeningen naar Parys moeten zenden.
door een belegerde plaats, gelyk ook een regiment
CHAMERE DES REQUETFS DU PALAIS, is een kaof compagnie te veritaan geeft, dat men met de mer aan het Franffche hof, waar in de commifïie
yyanden capituleren, en ziek overgeven wil.
zaken tuffchen dufdanige perfonen beflift worden,
'CHAMB, graaffchap tuffchen Bohemen en d e o p - die het voorrecht , Committimus genaamt , bezitper-Palts, onder welk laatstgenoemde zy ingelyft ten. Zie Committimus.
Is, keur-Beyeren toekomende. De hooftftad voert
CHAMBRE FONTAINF. , een abdy van de Premoe^den zelven naam, legt ook. aan den vloed Chamb, ftratenzer orde op het eyland van Viankryk in het
Bb
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l>isdolll van Meaux ; drie mylen van de laatflgenoernde ftad.
CHAM~LY, zyn enigc eylanden in de golfvanPanama in A merica , omtrcnt ee? m y1 v an. de kufl ,
welke vol botlchen en met klippen omnngt zyn.

Zy maken met hun vyven ee~l hal~7c maan uit, e,n
luffchen dezelve en her vane land IS cen goede rec
Voar de fchepen
,
CHAMOUNlS} kleine ftad en amt aan 't gebcrgte
Ies Blacicres • in het landfchap Fancigny in Sae

voien.

CHAMPAGNE) een van de 11 generale gouvernementen in Vrankryk , 't welk ten zuiden aan Burgundien , ten oollen aan Lotteringen, ten noorden
aan de Nederlanden , en ten weflen aan Picardyen
en het eyland van Vrankryk grenil. Van 't noorden
ten zuiden begrvpt het 70, en van 't ooflen ten weften op vele pla~tzen der~ig? op andere 45 mylcn,
.Men verdeelt deze provint:e In opper- en nederClrampagne , en 2Y is wegen haar wyn , die op ecn
drogen en krytachtigen grond wafl , beroemt.
CH.:'MP.-\GNE , ecn Indiaans [chip van 60 tot 80
ton, 't welk zonder fpykers of enig andcr yzerwerk
.

gelD aakt is.
C:HAMPION , THE KINGS CHAMPION,

{hgcn~ kampvcchter,

of des ko-

ryd na dckroning eens konings

China; en de hOOFtftad van een landfchap van dicri
zelven .naam , welke 6 Ileden onder zich begrypt,
Hier vind men een foort van viffchen die een middehnatige crocodil gelyken , en als 2Y gevangcn
worden als cen kind ichreeuwen.
CH;J, NGRE, grate Had in Huquang in China, en
de hoofntad van cen zekere landitreek van dicn eigen naam , welke drie fteden onder zich hccft , e:1
de vruchtbaarfte van alle andere is.
CHANGXE, grate Had aan den vloed Siang in de
provintie Huquang in China, en de hoofttiad vail
een landfchap van dien zelven naam , die tien ftcden .onder zich begrypt , en zcer vruchtbaar vall
ryfl is.
CHANNITE,

zie Champlite,

kleine fi:ad in het ncord-Schotfche
landichap Rofs aan de golf van Murray, benevens
ecn biiTchop die onder den aartsbiflchop van St. Andrews ftaat.
CHA N ONR Y ,

C:HANOVl'fS,

een berg-flot met een gracht die zui-

vel' in een rots gehouwen is, in de Pragcnzer-kreits
in Bohcmen.
CRANS, zie Kans.
CHANTILL Y, vlek op het eyland van Vrankryk ,
aan den kleinen vloed Nonete 8 mvlen van Pa."
rys. Men vinet' er een heerlvk luft-tlot met fchone tui~1en en fonteincn : het.!kornt den prius vall
Conde toe.
CHAOCHING , CHAOKING , cen grotc flad en de

ning "'-' .... ~ ....",'.J.J. ..., zcdurende de kroningsmiddag maaltyd
in de zaal van \\T etimumler , waar by een
g wapen opentlyk uitroept, d~1t, indien iernant van
zins is den koning her recht tot de kroon te betwi- hoofnlad van ticn andere in de Chincefche provinflen , de kampvechter gerccd is Oin den titel en tle Quantung. Zy heeft prachtige gebouwen, on..
h~t recht v.n zyn koninglyke Inajefteit te verdc- der andere een porceleinen tooI'n, en in de land...
{hgcn~
Hreek claar olntrent vind men veel vdlde en talun1e
CHAMPL 1 TE, CHAN NITE, een kleine Had in Fran- paauwen~
Daar is ook een rivier in China van de..
che-COITIte, die·in t\ve delen gefcheyden is, waar zen naalll, waar in Inen een dier Inet horens vind
van het cen op een berg legt, en Chal1.nite Ie Cha- dat de Chinezen een 'l\Vell1JUende koe nOClnen. '
CHAOKING, zie Cht1ochin}!...
teau, het andere onder aan den berg, en Channite
CHAOSIEN, eyland -i-ticht 'hy Japan in Azien geJe.-f
~-a \ride genaanlt word.
CHAN AD , zie chlJnad.
gen, wi.ens yorn jaarlyks den keyzer van China een.
zekere fchatting moet betalen.
CHA\NCELLOR, zie Groot Kancelier 'Van Engeland.
CHAN D t LIER (krygs-tenn) blinde, is een verdek
CHAPANGI, kleine fiad in t~ato1ien in Azien, aan
''Van planken dat Inet takkebaffen belegt is, en in het meir Chapangigul, 4 dag reY'lens van ConftanPt gen1een op een ral gezet word. Dit werktuig tinopelen..
fchuiven de arbeyders voor zig heen , orn van de
CHAPANGIGUL , cen inlandfch lueir in Natolien
"yanden niet gezien noch door fchieten befchadigt in Azien, heeft tien Iny"ll in den omtrek.
1te ,varden. '1' is oak een borf1:\vering van takkeCH.,PELETS, z.yn in Turkyen rozekranffen Inet
JboiTen, die men tuifchen palen, \ve1kc in de aarde dde ryen itenen aan een fnocr geregen, \velke de
geflagen zyn, 111aakt, om"'- de arbeyders in's gelyk rrurken aan hun gordels of in hun handen dragen,
en 99 kleine en cen groten ilecl1 begrypen: by den
te dekken.
CHANGCHEU, eell van die fteden, die de Chine- eer~len zeggen 1.y in hun taal, God is prys,vaardig :
~,cn den naaIn van Groot geven. Z y legt in de by den tweden, cere zy God; en by den derden .
provintlc Folden, niet vel' van de zee, heeft een God is groote . Van de. Chapelets of Pater nailer;
heerlyke brug over den vJoed Chanes , en is de derRoOll1sgezlnden Zle op her \voord Roz..e·
hooftftad van tien andere gewichtige koopiledeno krans.
CHAPEL.LE, een frerl\; flot aan den vloed Oyfe in'
GIn de Had itaan vee] oranje-boll1cll, en haar in,
_\voners . 'l.yn arbeyrlz~an1 en verHandjg, ll1aar claar Picardyen.
CHAPElLE D'AN.GUILLON, kleine fiad en Hot in
by bednegers en \vellui1ige Inenifchen.
CJ-.IA~GCHEU , andere grate fiad in China in de de provintie Berry , 7 nlyle~ van Bourges.
('HAPELLE G-ANTIER., klelne ftad op het eyland
prOvlntle Nanking in cen landfchap van den zelven
van Vrankryk, 4 ill ylen van. Melun~
!laanl, \vaar onder vier andere H:eden behoren .
CHA~'EL L E ?E. LA REINE, kleineHad in de Fran[cho
CHANGER-EN, veranderen, wHfelen, ruilen; claar
~an daan Change de \viffeL
provintIe Gatlnol~. . . .
.
.CllbQ..Vf 1 prOvlutlell1 zmd-Amenca il)PerU, be';'
,('ll.~NGl\.i ; grote fiad in de provintie Honan in
4TP'," .... h(_"'t-
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gërëns een ftad van den zei ven naam > Word van landfchap Rlictelois in Champagne : zy hoort het
Spanjaarden bewoont.
huis Gonzaga t o e , 't welk het ftamhuis aller linien
CHARACTER, een letter, teken, merk: ook aan- van den hertog van Mantua is. Maar de muren,
zien, waardigheid, titel.
poorten, veftingwerken, en het flot, op den berg
CHARACTER-UNIVERSALIS, is een kunftwerkwaar Olympus aan.de overzyde van de Maas leggende,
over de geleerden zich noch het hooft breken, fcyn onder 't Franfche gebied.
naamlyk om een zulk fchrift uit te vinden, wiens
CHARLEVILLE, vlek in het graaffchap Corck, in
characlers van alle natiën der gehele wereld zonder de Ierfche provintie Mounfter.
verdere vertolking konden gelezen en verfiaan worCHARKLXQUEN, vlek 1 mylen vanTocot in Capden.
padocien, een provintie in Natoliën, tuiichen twe
CHARAGD , CHARAG , zo word de fchatting ge- heuvels waar op heerlyke wyn waft : deze plaats
jiaamt die de Chriilenen en Joden dm groten Heer word alleen vanChriftenen bewoont, weike goede
betalen moeten, en dezelve word by wyze van hoofd- leertouwers zyn en het fchone blaauwe corduaansgeld betaalt, waar van de vrouwsperibnen, mun- leei^ vervaardigen.
niken en Rabbis evenwel vry zyn.
CHARLOTTENBURG , koninglyk PruilTifch luft-flot
CHARBONIERE, ftad en veiling in Savoien, een benevens een koftlyken tuin en een nieuw aangei&yl van Aiguebelle.
legde ftad, een uur van Berlyn in de bollenen geCHARCAS, een van de drie Spaaniche andientien legen, daar men door den diergaarden naar toeryd.
in Peru in z-uid-America , welke zich van de audiën- Het placht anders Lutzenburg te hieten, naar het
tie Lima tot aan Potoii uitftrekt, en voortreflyke daarby leggende dorpje Lutzen , maar de eerfte k o zilver mynen heeft.
ningin van PruiiTen. Sophia Charlotte heeft het tot
CHARENTE, grote vloed in Vrankryk, welke in haar vermaak laten opbouwen, en naar haar laten
de provintie Poitou by het dorp Cheronna ont- noemen.
fpringt, en zich tufichen Soubize^ en Rochefort in
CHARME , fchoon adelyk Vrouwen - klooiler in
cie Gaskonfche zee llort.
Champagne.
CHARENi ON , groot vlek op het eyland van VrankCHARMES, ftad aan den Moezel in Lotteringen»
ryk , een myl van Parys aan den vloed Marne, 5 mylen van Nancy.
waar over een ilene brug legt.
CHAROLI.ES, een kleine maar weigebouwde ftad
CHARGE, hiet een amt of bediening aan 't hof, aan den vloed Reconce in het hertogdom Burgunin den oorlog of pok anders in hetburgelyke leven. dien. Het omleggende landfchap word het^ graafCHARGE , is ook dat teken met de trommel of fchap Charolois genoemt, 't welk tuiichen de prode trompet, waar door de ibldaten te kennen ge- vintien Bourbonnois en Maconnois in legt, en be«
geven word, dat men denvyand flag wil leveren. nevens de ftad den koning van Vrankryk toekomt.
CHARON, eenoude en beioemde Benediktynet
CHARGEREN , hiet met den vyand een gevecht
abdy in Poitou aan de grenzen van het landfchap
aangaan, en tot een flag komen.
Berry, daar drie concilien gehouden zyn.
CHARITE, liefde, barmhartigheid.
CHAROUSSE , kleine ilad en amt aan den vloed
CHARITE , kleine ilad aan de Loire in het landArve , midden in het landfchap Faucigny in Safchap Nivernois aan een heuvel.
CHARIÏEN, munniken , zie Barmhertige broeders. voien.
CHARITEN VAN ONZE LIEVE VROUW , zyn mun-

CHARTE BEANCHE , zie BlanqueL

CHARTRE, groot vlek in Vrankryk, in de proniken die Guido de Joinville in Vrankryk' gelucht
heeft, en die anders den regel van den ti. Auguftyn vintie Orleans.
volgen.
CHARTREs, de hooftftad van het landfchap Beau*
CHARLEMONT , kleine beveiligde ilad of vlek in ce aan den vloed Eure, waar van de kleine omhet landfchap Ulfter in Ierland , welke zitting en leggende iandftreek Chartrain genaaint word, die
enige dorpen om deze ftad onder zich begrypt. rLj:
item in 't parlement van Ierland heeft.
-CHARLEMONT, kleine ftad en reguliere veiling in is groot en fchoon en heeft den titel van hertogdom*
't graaffchap Namen, aan een ruwen berg daar de benevens een preiidiaal en bisdom, dat onder den
Maas voorby ftroomt, de kroon Vrankryk toeko- aartsbifichop van Parys ftaat. Hier naar voert gein eenlyk de oudfte zoon van den hertog van Orleans
mende.
CHARLEROY, kleine ftad en voortreflyke vefting by 't leven van zyn heer vader den naam van Duc
aan de Sambre in het graaffchap Namen, wierd in de Chartres. Zie Orleans.
CHARTREUSE , LA GRANDE CHARTREUSE , zie
*t jaar 1693 door de Franfchen ingenomen, en in
denRyswykfchen vrede den Spanjaarden weer om- Kartbuizers,
gegeven. In den Utrechtfen vrede 1713 is zy aan. CHARTREUX, zie Caftres.
cie Staten generaal afgeiiaan,en naderhand denkeyCHARTULARIA, zyn die Archiven, waar in pri&er ingeruimt.
vilegiën , contraden en andere publyke ftukken*
CHARLES F O R T , nieuwe colonie der Engelfchen die kerken en kloofters raken, bewaard worden.
CHARWEL, zie Chervel.
san Hudfonsbaai in noord-Am erica.
_ CHARYBMS, een draaikolk aan den oever van Si-J
CHARLES T O W N , CARLES TOWN , ftad der Engelfchen op het eyland Barbados in noord-Ame- cilien, in Faro di Mefïina.
rica.
C H A S - O D A , de laatite en binnenfte kamer ia
CHARIEVILIE , kleine ftad aan de Maas in het het Serail te Conilantinoplen , waar in zich de
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onthou- . CHATEAU-NEUF, kleine llad aan den vloed Chery
m cte provintie Berry.
CHAS-ODA-BACHI, is de opperkamerheer aan het
CHATEAU-NÈUF, kleine llad aan den vloed ChaTurkfche hof, waar onder alle kamerjonkers van rente in het landfchap Angoumois in Vrankryk.
liet keyzerlyke ilaap-vertrek liaan.
CHATEAU-PELERIN, was voor dezen een veiling
CHASSAKI , hiet in Turkyen een byzit die den in Palellina aan de zee , welke door een fmalle
Sultan een zoon gebaart heeft. Het komt van chas, ilreek lands aan 't vafte land gehecht wierd, en tot
lief, en kj. 't welk de Turken en Perzianen voor zekerheid van de pelgrims, die naar Jeruzalem reisde perfoon' des keyzers of konings nemen, dat zy den , geboud was. Men ziet 'er hedendaags niet
hem alleen lief en aangenaam zyn.
meer als de puinhopen van.
CHASTRE, groot vlek in de provintie Berry aan
CHATEAU PORTIHN, kleine llad benevens den tiden vloed Indre, waar naar het oude en beroem- tel van een vorllendom aan den vloed Aine in Chamde gedacht van la Chaflre den naam gevoert heeft. pagne , in het landfchap Rhetelois in Vrankryk.
CHAT, is een Noorts-fchip met een ronden achCHATEAU-RENARD, kleine llad aan den kleinen
terfteven, 't welk mailen heeft maar zonder mars. vloed Quaine in het landfchap Gatinois in VrankCHATE , is een fchip dat niet als fcheepsgereed- ryk.
fchap voert.
CHATEAU-RENARD, kleine llad in Franche-ComCHATE AU , hiet een flot of veiling naar de oude té in Vrankryk,
wyze met muren , torens , rondelen en grachten
CHATEAU RENAUD , kleine llad aan de Maas bevoorzien.
nevens den titel van een vorllendom in Rhetelois,
NB. Wanneer men een woord onder deze Fran- in het generale gouvernement van Champagne»
fche benamingen niet vind , kan men 't onder het Daar zyn noch twe plaatzen van dezen naam 111
Italiaanfche woord caftel opilaan.
Vrankryk, de eene in Blaifois aan den vloed BranCHATEAU-BELLIN , hoog flot in Franche-Comté, ie , de andere in Poitou aan de Charente.
over de ilad^Salins in Vrankryk.
CHATEAU-ROCHER , een oud flot benevens een
CHATEAU-BRIANT , kleine llad in opper-Bretagne llad welke Ahun hiet, in de Franfche provintie Or»
benevens een oud flot. Deze praats is wegens het leans, in het landfchap la Marche gelegen.
Edid: van Chateau-Briant beroemt, 't welk koning
CHATEAU-ROUX , grote llad aan den vloed Indre l
Hcnrik IL in 't jaar 1551 tegen de Gereformeerden benevens een fchoon flot en den titel van hertoguitgaf, waar in hy ze onbequaam verklaarde om dom en pairfchap in de provintie Berry.
enig eer-amt te beideden.
CHATEAU-ROUX , CASTEL-ROSSO , een biflehopCKATEAU-CAMBRESIS , kleine beveiligde llad in lyke ftad op het eyland Negroponte in Griekenland*
Cambreiis, 6 mylen van Chambray. Hier is 1559 dicht by capo delf O r o , daar fchoon marmer getuilchen Vrankryk en Spanjen een vrede gefloten.
vonden word.
CHATE AU DAUPHIN, een fterk flot tuilchen EmCHATEAU-SALINS, flot en vlek in Lotteringen ?
brun en Saluzzo , 't welk den pas uit Italien naar daar veel zout gekookt word: het legt tuilchen Mets
de Valeyen Queyras en Lucerne en van daar naar en Straatsburg.
jDauphiné opent.
CHATEAU THIERRY, fterke llad en flot a?.n den
CHAThAU D'OLERON , hooftftad van het Fran- vloed Marne in Champagne , benevens den titel
fche eyland Oleron, benevens een goede haven.
van een hertogdom als ook een bailluage en een
CHATEAU-DUN , een Franlche llad in het land- prefidiaal.
fchap Blaiiois aan de Loire, heeft een Burg-voogCHATEAU-VIEUX , wel gebouwde llad en flot in
dy , en is in 't jaar 1723 te enemaal afgebrand, 't hertogdom Burgundien.
waar door over de 5 millioenen livres fchade geleCHATEAU VILAIN , vlek in Champagne aan den
den is. De omleggende landilreek hiet leDunois. vloed Aube.
CHATEAU EN ANJOU , een llad in de provintie
CKATEL-CHALON , ftad aan den kleinen vloed
'Anjou, aan een vloed die zich in de Loire Hort.
Seii in Franche-Comté.
CHATE AU GONTIER , kleine llad aan den vloed
CHATEL-CHINON , kleine llad in de provintie NiMay enne inde provintie Anjou, in het bisdom van vernois aan den vloed Jonne.
Angeis: zy voert'den titel van een markgraafichap.
CHATEL SUR MOSELLE, litCkatte.
CHATj:LET , llad aan de rechter zyde van de
CHATEAU GOUIJON, hoog flot in Franche-Comté
Sambre in 't bisdom Luik , tuilchen Namen en
©ver de llad valins.
, CHATEAU-LANDON , kleine ftad aan den vloed Charleroy.
Xx>ing, in het landfchap Gatinois.
CHATELET, GRAND CHATELET, zo noemt ."men
CHATEAU DU LOIR , kleine ïtad benevens den te Parys de plaats daar het gericht van de prevoostitel van een barony in het landfchap Maine aan dy en'het burggraaffchap dezer llad gehouden word,
den vloed Loire.
en het is een oud flot. Een andere plaats, welke
CHATEAU MELIAND , kleine ftad enCailelleny in tot een gevangenis dient, word Petit Chatelet genaamt.
Berry, benevens een flot.
CHATEILAR , kleine llad in het hertogdom SaCHATEAU-NEUF ,. kleine llad in het landfchap Pervoyen, aan de rivier Bourboillon.
the in Vrankryk.
CHATEAU-NÊUF ,

prleans,

CHATELLENIE , CASTELANY , zo noemt men in
kleine
ftad jin de provintie van
r
.Yfcaad£ren yerfcheyde djftriéigi, waar inhetgant'
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fche land verdeelt is, en welke gemeenlyk hun na- CHAUMONT, kleine ftad op heteyland van Vrankmen naar de hooftfteden voeren. Deze benaming ryk , in het gebied Vexin Francois.
komt van de oude bezitters van daan, die caltellaCHAUMONT, eenftadin Champagne en de hooftnen of caïielleinen genoemt wierden. In Polen wor- ftad van het landfehap Bafïigni aan de Marne. Daar
den ook zekere kleine diftricten caftellanyen ge- is noch een kleine ftad van dezen naam in de pronoemt, die van de caftellanen afhangen, en onder vintie Touraine, in 's gelyk een vlek met een abde waiwoodfchappen behoren , waar van 'er een dy in Rhetelois.
veel zulke caftellanyen begrypt. InVrankryk vind
CHAUMONT, eenftaden voordelige plaats in Daumen ook veel heerlykheden die den titel van cha- phiné, aan de grenzen van het markgraafichap van
tellenies voeren.
Sufa twe mylen van Sufa, waar door de naburige
CHATELERAUD, ftad aan den vloedVienne in de quartieren gedekt worden.
provintie Poitou, die den titel van hertog en pair
CHAUMONT, kleine ftadenamt in het hertogdom
geeft. Hier worden goede meden gemaakt , en van Geneve aan de Rhone in Savoien,
vele valftche diamanten zeer kunilig geflepen.
CHAUNY , kleine ftad in het gouvernement van
CHATEL-ROSSO , zie Chateau Roux.
het eyland van Vrankryk, aan den vloedOyfe.
CHATILLON SUR CHER , kleine ftad in de FranCHAURZIM , zie Caurzim.
fche provintie Berry , daar de Cher en Sambre te
CHAUSSES TRAPPES, zie Voetangels.
zamen komen.
CHAUTAGNE, kleine ftad niet ver van Rumilly in
CHATILLON SUR L'INDRE , een kleine Had aan Savoien , waar naar de omleggende landftreek la
den vloed Indre in het landfehap Touraine.
Chautagne genaamt word.
CHATILION SUR LOING , kleine ftad aan den
CHAUVIGNY , kleine ftad aan den vloed Vienne
vloed Loing in de Franfche provintie Gatinois, be- in Poitou, heeft een ftot, en voert den titel van barony,
nevens een berg-ilot , 't welk de ftad befchieten
CHAXUMO , zie Accutn.
kan.
CHAZNA , de fchatkamer des groten Heers te ConCHATILLON SUR LOIRE , kleine ftad aan de ftantinoplen, welke de Turkfche keyzers reeds eniLoire in de provintie Berry.
ge jaren by een hebben geftapelt, en daaglyks zoeCHATILLON SUR MAR'NK , kleine ftad aan den ken te vermeerderen.
vloed Marne, benevens een burgvoogdy in ChamCHAZNA AGASI, is een gefnede aan het Turkpagne.
fche hof, die over den fchatvan des keyzers moeCHATILLON SUR SLINE, een ftad in Burgundien, der geftelt is.
welke doordeSeine in twe delen geicheiden word:
CHAZNADAR BACHI , of HAZNADAR BACHI , is
zy heeft een bailluagie.
aan het Turkfche hof de groot-fchatmeefter des SeCHATILLON, kleine-ftad aan den vloedDoraBaï- rails , welke over de zilver-Pagies en des Sultans
thea, in het hertogdom Aofta in Piemont, welke fpeelgeld te bevelen heeft, daar in tegendeel de alden titel van barony voert.
gemene fchatkamer tot betaling der foldaten van
CH\TTAM, Itaa aan den Theems in de provintie den vizier en 3 tefterdars of algemene fchatmeefters
Kent in Engeland.
belliert word.
CHATTE, CHATEL SUR MOSELLE, kleineftaden

CHEF D'ESCADRE , betekent op zee by na het

heerlykheid aan de Moezel in Lotteringen.
zelve, wat een maarfchalk te land is. Maar inzonCHATZAN, ftad in't gebied des groten Mogols in derheid heeft hy dat bevel, wanneer 'er een vloot
't kom'ngryk Hajacan , daar de rivieren Nüab en oorlogfchepen met elkander in zee gaat.
Behat te zamen komen.
CKEGE , graafichap in opper-Ongaryen aan de
CHAVANCY , vlek in 't hertogdom Luxemburg , ooftlyke zyde van de Theiiie , tuflehen de graafaan den vloed Chicrs op de Lotteringfche grenzen. fchappen Barfod en Kalo. De hooftftad hiet ook
CHAVANLS, ftad in Franche-Comté in Vrankryk. Chege, en legt aan een arm van de voorgemelde
CHAUD , kleine ftad in 't hertogdom van Geneve rivier.
in Savoien, tuflehen het meir van Annecy en den CHEGFORD , ftad in Devonshire in Engeland.
vloed Serian.
, CHEKIANG, CHEQUIN, een van de 15 landfehapCHA. DUN, hooftftad van het Franfche landfehap pen in China tuflehen Nanking en Fokien, 't welk
Dunois. .
wegen zyn vruchtbaarheid en koophandel beroemt
CHAVES, CHIAVES, middelmatige ftad inde pro- is, voornaamlyk zyn er grote bollenen van Moe*vintie Tra los Montes aan de grenzen van Galli- beybomen, waar in zich een öntallige menigte van.
eien, 11 mylen van Braganza in Portugaal.
zy-wurmen ophoud, zo dat alle andere landen met
CFPUL, ilad in 't koningryk Decan in Indien, zyde kunnen verzorgt worden. De Chinezen noeaan den mond van den vloed Gate, hoort den Por- men het 't Aarts-paradys , en der Goden-lufthof.
tugiezen toe , en dry ft goeden koophandel. Zy Dez-e provintie heeft 88 grote en kleine fteden.
heeft een goede en veilige haven, die evenwel aan
CHELLÏS , kleine ftad op het eyland van Vrankden ingang wat gevaarlyk is, in 's gelyk een fterke r y k ^ mylen van Parys aan den vloed Marne, heeft
citadel, die il Morro di Chaul hiet, en op den top een vrouwe abdy, die St. Joris toegewyd is. Anvan een berg legt, Zy is van de Hollanders en de no 1716 gong de oudftepiinces vanden hertog Renaburige koningen verfcheydc mal^n aangetait
genl Loujfe Adelende vrywüüg en tegen haar ouB b '5
$ers
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ders wil in dit Moofter, wierd den 3 o Maart t^li levensmiddelen te verzorgen, na welken tycky voor
in 't Nonnengewaad geftoken, en 1719 abdis daar hun geld teren moeten. Dit tapyt word over Mavan gemaakt.
hom ets graf gelegt,. en onder de tent houd zich de
< HELM , CHELMMYCK , waiwoodfchap in klein cheque 17 dagen, wanneer deMahometanen hun
Ruffien in Polen , 't welk tuflehen Lublin , Lit- godsdienit verrichten, op." Als het jaar verftreken
touen, enVollhynien gelegen is, en twe diflridten is, fnyd hy het in Hukken , en deelt ze onder de
in zich begrypt ; naamlyk Chelm en Craftiniftaw. Mahometaanfche vorften uit, waar voor hy grote
De hooftftad Chelm heeft een houte Hot , gelyk gefchenken krygt, ook behalve dat grote rykdomook diergelyke huizen , en eenGriekicheiibiilchop. men verzamelt, nademaal hem alle gefchenken,
CHELMNITS , kleine üad in 't voritendom Oppdn. die naarMeclia en Medina gezonden worden > toebehoren.
in SHeften.
CHELSEA , luftplaats in Engeland , niet ver van
CHEQUIANG, CHFKÏAN, provintie in China inALonden , aan 't end van S. James Pare , daar het zien, welke hetwydfte van alle naar 't ooiten legt,
Chelfea colledge of het Gafthuis der verminkten te en een der rykfte en vruchtbaarfte is.
zien is, dat door koning Karel II. gedicht, en een
CHER , kleine vloed in Vrankryk, welke in op-'
van de fchoonfte gebouwen in Engeland is , met per-Auvergne ontfprmgt , en zich beneden Tours
een fchone kerk en groten tuin, daar de vermink- met de Loire vermengt.
ten heel wei onthaalt en ryklyk' onderhouden worCHERASCO, QUERASQUE, grote ftad, gebied en
den.
veiling met tien bolwerken in Piemont, aan de grenCHELTONHAM , ftad in Gloceftershire in Enge- zen van het graaffchap Afti , tuffchen de rivieren
land, daar een groot Invaliden huis voor de gequet- Tanaro en Stura, benevens een Iterk ilot, dat de
ite foldaten is.
ftad befchieten kan. Hier wierd 1631 tuflehen den
CHEMIN COUVERT, zie Bedekte weg.
keyzer , koning van Spanjen en de kroon VrankCHEMIN DE RONDE, is een gemetzeide gang bui- ryk wegen de hertogdommen Montferrat en Manten om de borilwering van den wal, waar op men tua een vrede gefloten , die noch hedendaags de
herom kan gaan en zien wat in de grachten paf- Cherafcifche vrede genaamt word.
ïeert.
CHERAZOUL, ilad in de Aziatifche provintie CurCHEMISE,IS een muur die om den wal of de grach- diftan, tiuTchen Moful en Ifpahan, welke jpnts in
een rots gehouwen is.
ten getrokken word.
CHERBOURG , ftad in het gebied Coutantin m
CHEMNITZ, Itad en amtin de Aartsbergfche-kreits
m Milhien, aan de rivier Chemnitz, 4 mylen van Nonnandyen. Haar veftingwerken zyn geflecht,
Freyberg. Het ilot, dat een quartier uurs van de maar zy heeft noch een kleine en goede haven.
CHERIF , XERÏPH , dit betekent by de Arabieren
itad legt, is 'm 't jaar 1702 aan den Augsburgfchen
amtshooftman heer George van Gunther met de zo veel als een nakomeling van Mahomet, welke
volgens hun bygelovïgheid alle de gene die zy met
daar toe behorende landeryen verkocht.
• CHEMNITZ , BOHEEMS-CHEMNITZ , Heren-ftad eige hand doden recht uit in 't Paradys zenden:
en flot in de Leitmeritfche-kreits in Bohemen , den Meert alle Mahometaanfche vorften en grote heren
graaf van Kinsky toebehorende , daar de fchone in Turkyen enBarbaryen zyn gewoon zich met dewitte glazen gellcpen worden, waar mee de inwo- zen naam te noemen , om zich by het volk een
groot aanzien te maken, gelyk ook zelfs de Turkners door gants Europa handelen.
CHENONCEAUX, lult-flot in deFranfche provintie iche keyzer, de vorften van Media, van Suz, van
Fez en Marocco dezen titel aannemen. Cherif is
Touraine aan den vloed Cher.
CHENZIN, itad in 't waiwoodfchap Sendomir in ook een zekere Turkfche goucie munt, te Marfeille 4 livres en 10 fols waardig.
klein Polen.
CHEPELIO, een zeer vermaaklyk eyland byznidCHER-SCHAH , of konings Ezels worden de PerAmerica, 7 mylen van de itad Panama en een van zianen uit fpot van de Turken genaamt, wyl zy
't vafte land. Het is omtrent 1 mylen lang en by zo dikwils zy door een beek gaan , hun water
na even breed, en met allerhande foorten van heer- maken.
Jyke vruchten beplant , inzonderheid met plantain
CHERSO, eyland en ftad in de golf van Carnero,
bomen, wiens vrucht van een heerlyke fmaak is.
die een ftuk van de Adriatifche zee is. Het hoort
CHEPO , ilad in dezee-engte van Panama inzuid- de Venetianen toe,, en heeft den titel van een
America , aan een vloed van den zelven naam, graaffchap.
CHERSONESUS , zie Pen'wfula.
welke in de zuider-zee valt.
CHER VEL , CHARWEL , vloed aan de ooftzyde
CHEPSTOWN , ftad in Engeland in het graaffchap
Monmouthaan den vloed Wie gelegen, daar hy in Tan Oxford in IJngeland , wiens water zeer bequaam is om leer te bereyden.
de Saverne valt.
CHESAPEACK, grote zee-boezem van de noort-zee
CHEQ^, de prins van Media , die het geeftlyke
opperhooft van alleMahometanen is, van wat voor in Vindnien in noord-America. Hy is75Franfchc
fekte of landaart zy ook wezen mogen. De Turk- mylen lang, en 6 of 7 breed, legt den Engelfchen
fche keyzer ftuurt hem jaarlyks een koftelyk ta- zeer gelegen tot hun koophandel.
CHESEL , grote vloed in Azien , die in 't kopyt en tent benevens een grote fomme gelds, om
RI de pelgrims die naarMqciia reyzen 17 dagen met ningryk Thibet uit het gebergte Imaus ontfpringt,"
en

CHE.
CHÏACO, PUELO , CKINCO , CYNCONT, klein eyen ilch. door twc monden in de Cafpifche zee
land in Azien aan de weitzyde van het eyland Suilort.
CHESERÏ, landfchap en valey inSavoyen aan de matra gelegen, heefteen fchone havenen hoort de
grenzen van Bourgogne, 't Is een fmalle ïfreek Hollanders toe, die 'er een commandeur en bezetlands, legt aan den vloed Valferinne en het land- ting op houden. De peper , die op dit eyland
fchapje Gex, en heeft een kleine ihid vanden zel- groeit, word voor beter als de Ceylonfche gehouden.
ven naam,
CHESNE , marktvlek in Champagne , aan den CHIAIS, vloed in Natohen, die by het mcir Alvloed Bar, een myl van Sedan.
bocofco in den Archipel loopt.
CHESTER , graafichap in Engeland , 't welk ten
CHIAMACIBASCI , is aan het Turkfche hof het opnoorden aan Lancafter , ten ooilen aan Darby en perhooft van die gene oie de wacht houden.
Stafford, ten zuiden aan Mirop en ten wellen aan
CHIAMPA , CHIAPAA , TSIOMPA , koningryk in
Walles en de lerfche zee grenit. Daar is veel adel Indien op het half eyland aan de overzyde van de
in dat land, de hooftilacl hiet ook Chefler , legt Ganges in Azien.
aan den vloed D é e , en heeft een goede haven,
CHI.AMPORRIERO , flad in het hertogdom Aofla
daar men gemeenlyk te fcheep gaat, om naar Ier- in Piemont , waar van de omleggende landitreek
land te varen, 't Is een grote en gefortificeerde Val di Chiamporriero genaamt word.
köopflad , benevens een flerk Hot : de 'Had heeft
CHIANA, vloed in Italien, welke in het Toskaanook een biflchop, die onder den aartsbiflchop van fche gebied ontfpringt, en zich ten delen in den Ty~
be, ten delen in de Arno ilort.
Yorck Haat.
CHIAPA , itad aan de- kullen van Morea in GrieCHESTERFIELD , flad in Darbyshire in Engeland
kenland.
tuflchen de rivieren Ibber en Rother.
CHETINA , Had op het eyland Candia aan den CHIAPA, CIUDAD REAL DE CHIAPA, Had in de
audiëntie Guatimala , in de provintie Chiapa in
^loed Naparol.
CHEVAL DE FRISE, Spaanfche Ruiter. Is een vier nieuw-spanjen in noord-Amenca. 't Is de verblyfof zeskantige balk, 10 of 12, voet lang, door wel- plaats van den Spaanfchen gouverneur over de proken drie ryen d warshouten gaan, die aan de enden vintie, en van een biflchop, die onder den aartsmet yzere punten voorzien zyn. Men plaatilze bilichop van Mexico flaat. Het land heeft veel
voor de breflen, wegen en paffen, ook voor het goud- en zilver- mynen.
CHIAPLIA, CHYAPLIA, eyland in de rivier Szana
voetvolk in een leger, op dat de ruitery niet doorin Croatien, op 't welke een fchans met vier fler~
breken kan.
CHEVALIER, een ridder van geboorte, of wegen ke torens legt.
CHIARENZA, zie Clarenza.
een orde. item een Hof-edelman.
CHIARI, ver, aaklyk ileedje in de Venetiaanfche
CHFVAUX L L G E R S , Lichte'paarden, zyn ruiters
met lichte montering. In Vrankryk zyn 'er 4 com- heerlykheid Brefciano, niet ver van den vloed Opagnien van, die onder geen regimenten liaan, naam- glio , daar de Franfchen in 't jaar 1701 op den 1
lyk die van den koning, de koningin, den dauphin, en september door de keyzerlyken geilagen wierden.
CHIASCIO, vloed in Italien, welke aan 't Apenden hertog van Orleans. Deze koninglyke en vorillyke perionen zyn haar hooftluiden,maar evenwel word nyüiche gebergte in't hertogdom Urbino ontfpringt,
'ieder noch door een byzonderen captein-luitenant en zich in den Tiber ilort,
CHIAVARI, kleine koopilad aan den vloed Lavagecommandeert , en men noemlze in 't gemeen
gna, niet ver van Golfo di Rapollo in ?t Genueecompagnies d'ordonnance,
CHEVILLE , een berg in Zwitzerland in 't Walli- fche gebied.
CHIAVASSO , CHIVASSIO , CHIVAS , CHIVASCO 9
ferland, achter den weiken de rivier Lucern ontfpringt. Hy heeft dezen Franfchen naam daar van beveiligde ilad in Piemont , benevens een kalteel
daan gekregen wyl hy ^zeer fpits is, gelyk hy ook niet ver van de P o , en omtrent loltaliaanfche myby de Latyniche wereldbefchryvers Furca genoemt len van Tunn. Het land is zeer ongezond 7 weword. In Oclober 1714 begon hy zo veel vuur gens de menigvuldige moeraflen.
CHIAVENNA , VAL DI CHIAVENNA , CLAVENNA,'
uit te werpen dat hy omviel, veel huizen en menfchen verpletterde , en den vloed Lucern zo ver- een dal en zeker ilreek lands in 't hertogdom Piailopte, dat men niet eens meer zien kan waar hy cenza in Italien.
CHIAVENNA, CLAVENNA, CL EVEN-, graaffchap aan
gelopen heeft.
CHEVI T A , ZEVIOTA, een gebergte van'tooflen de Corner zee in Graauwbunderland, waar in een
ten wellen, tuflchen de provintien Northumberland meir legt, il lago di Chiavenna genaamt.
CHIAVENNA , CLAVENNA , de hooftflad van het
en Cumberland; dit gebergte fcheyd ingeland van
graaffchap dezes naams in Graauwbunderland, aan
Schotland.
den vloed Meira, onder aan den berg Adula, Zy
CHEVRE, zie Chievres.
CntvREusE , vlek , benevens den titel van een legt tuflchen hoge gebergtens, heeft een gezonde
'hertogdom en pairfchap op het eyland van Vrank- lucht, fraaie gebouwen, en een iterk ilot, 't welk
ryk, waar na voor dezen een hertoglyke linie uit den ingang in 't Graauwbunder land dekt. Op den
het huis van Lotteringen den naam gevoert heeft. landdag tcChur is 1718 wegen de bequarne legging
CHEUXAV, eyland in China, tuflchen de kuiten van deze plaats beiloten, dat 'er jaarlyks tvve Milieu, naamlyK de eene. 's maandags na Quadrageü;tan Chekiang CA Je Japaniche ey landen»
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rxa cp een eyland van den zelven naam, en aan rele en bequaftie herbergen. Dit landfchap word
een zee-boezem waar in veel eylanden le^en
in 16 provintien verdeelt, welke zynLeaotung die
en die Archipelagus di Chilue genaamt Word.
buiten China en de grote muur gelegen is, Peking,
CHÏMARIOTI, zie Chimera.
Xantung, Nanking, Chekian , Fokin , Quantung,
CHIMAY , kleine llad benevens een fchoon floten Quangfi > Junnan, Suchuen , Xenfi , Xanii, Hoden titel van een voritendom aan den vloed Bran- nan, Huquang, Kiangü en Queucheu: De hooftche eau of wit water in Henegouwen gelegen. In ftad daar van is Peking, en het land word gezegt
't jaar 1686. wierden de graven van Boffu, na 't zich op 600 mylen zo wel in de iangte als breedte
affterven der voritelyke linie uit het huis Arem- nit te {trekken, ook 160 grote, 240 middelmatiberg, prinilen van Chimay, en de tegenwoordige ge , en 2357 kleine Heden , welke alle in 't
word Carolus Ludovicus Antonius genaamt , re- vierkant en regulier geboud zyn, in zich te begrygeert zedert 1688, en zyn tegenwoordige en twe- pen, de veilingen en"floten der keyzerlyke bediende gemalin is Charlotte, dochter van hartogLudo den niet mee gerekent. Dit ryk word door een
vicus van S. Simon , die zich 1722. met hem in vorft geregeert , wiens macht gants onbepaalt is,
die te gelyk een deel van groot Tartaryen beheerfcht,
den echt verbonden heeft.
CHIMAY, meir in Aziatifch Tartaryen dicht aan de én den titel van keyzer voert. De vorige keyzer
Ammaloghan Canghy, die '61 jaar geregeert had»
grenzen van Indien.
CHIMERA, kleine Turkfche ftad in de Griekfche ftierf in 't jaar 1722. Zyn twede zoon YonTfchin,
provintie Epirus aan de Jonifche zee. Zy legt op die in 't jaar 1682 geboren is, aanvaarde de regeeen fteile rots, heeft een goede haven en een bii- ring den 27 December 1722, en regeert noch. Öê
fchop , die onder den aartsbiilchop van Lepanto godsdienit der Chinezen beftaat in drie gezintheHaat. Het omleggende kleine landfchap hiet ook den, de geleerden bidden een opperde Wezen aan,
Chimera, en de inwoners noemen zich Chimario- de adel en het gemeen offeren een goeden en een
ti of Cimarioti, welke grote rovers zyn, en zich quaden geeft, en de derde foort, die Bonzes gezodanig op hun hoge bergen verlaten, dat zy den naamt worden, zyn afgoden-dienaars, die 's mor- '
gens en 's avonds voor hun afgoden neervallen en
groten Heer weigeren fchatting te betalen.
dezelven iets offeren. Enige eeuwen geleden beCHIN , zoek Chriw.
CHINA, SINA, TSCHINA , groot envolkryk land moeide zich de Roomfche geeftlykheid zeer om
in Azien, 't welk ten ooiten en zuiden aan den het Chriilendom in China te planten, en zyn veel
oofter Oceaan, ten weiten aan het eigentlyk zoge- Mifïionariffen, inzonderheid uit de orde der Jezuinaamde Indien, en ten noorden aan groot Tarta- ten en Dominikanen, daar heen gezonden, welke
ryen grenft, van welk laatfte landfchap het door het ook zo ver gebracht hebben, dat na vele verden beroemden langen muur afgefcheyden word, volgingen , eindelyk de vrye oeflfening des Chriftewelken de keyzer Chius 250 jaar voor Chriftus ge- lyken Godsdienfts in 't jaar 1Ó92 door een keyzerboorte in den tyd van 5 jaren liet bouwen. Deze lyk plakaat vergunt, en door het gantfche ryk afmuur ftrekt zich van den ooiier Oceaan tegen over gekondigt wierd. Maar naderhand zyn deze beyde
het koningryk Corea van 't ooften ten weften tot ordens over de wyze om de Chinezen te bekeren,
aan de Indiaanfche grenzen over de 400 Duitfche met elkander in een hevig gefchil geraakt, nademylen over de hoogite bergen, rotzen , klippen en maal dejezuiten aan de nieuwbekeerden dendienft
dalen op een verwonderlyke wyze uit, en is van van Confucius en hun veritorve voorouders toeliegraauwe gebakke, en vierkante fteenen, doorgaans ten, daar de Dominikanen dit in tegendeel vooraf8 vademen dik en tien hoog geboud, om den in- godery hielden. Hier over zyn vele fchriften voor
val der Tartaren uit groot Aziatifch-Tartaryen daar en tegen gewiffeit, en beyde partyen hebben hun
door te verhinderen; hy is noch hedendaags in een zaak voor den pauflyken Stoel gebracht, van der*
duurzamen ftand, uitgezondert een klein ftuk dat welken eindelyk na vele vergaderingen in deze gedoor een aartbeving daar aan geruineert is. 't Is een wichtige en netelige zaak een dekreet gevolgt i s ,
vruchtbaar engezegent land, 't welk door zyn me- waar door de Jezuiten het proces tegen de Dominigvuldige canalen , waar op men in kleine vaar- nikaners verloren hebben, en hun ingevoert ceretuigen door 't gantfche land komen kan, byna o- monieel der zendelingfchappen verworpen wierdi
veral bewatert word, en des jaars twemaal vruch- In dit pauifelyk dekreet worden geen van de dryten geeft. Inzonderheid is het ryk van zyde, waar dende partyen met namen genoemt, maar bevolen
van de fchoonfte itoffen gemaakt worden. Het het dekreet voor enige jaren door den cardinaal
heeft ook yzer , tin , koper , quikzilver , heerlyk Tournon in China aangeflagen, op 't naauwkeurigporcelein , goud , zilver en magneetfteen , gelyk fte te volgen, en daar by in 't gemeen verboden*
ookpaerlen, fpeceryen, enmufcus, waarvan hier dat zich niemand verder, op ftraf van de allerzwaar-»
de belle in de gantfche wereld gevonden word. De fte kerk-cenfuur en den ban, gelyk ook alle andere.
inwoners zyn zeerveritandig, beleeft, arbeydzaam, ftrafTen, vermeten zou iets in dit gefchil te fchrybeminnen de geleertheid, kunften en wetenfchap- yen en te antwoorden: maar de keyzer van China
pen, inzonderheid de wiskunde, en enige willen liet voor enige jaren alle die zendelingen bevelen
dat de druk-kunft en de gefchut-gietery by hen uit- het land te ruimen, die tegen het ingevoerde cegevonden zy. Daar is geen handbreed lands in, dat remoniaal en den dienft van Confucius iets onderniet bebouwt of bewoont word, 't heeft over de nemen zouden, en is de paullyke Legaat a Latere
liviexen de fchoonfte bruggen en op de landwegen de cardin-aal Tournon, die de zaak zou onderzoeCc
ken,
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ken, hier over in een ilreng arrefl geizt, en daar den Roomfchen-Godsdienft. De hooftflad hiet öok
hi den 8 juni 1710 aan een beroerte, of zo ande- Chio, die aan de oolllyke zee-kufl een haven heeft,
re willen aan een marteldood geflorven.
maar daar de fchepen bezwaarlyk in en uit kunnen
CHINCA, zie Chilca.
. ,
komen, ook word zy door een citadel befchut, welC.HiNCHtu, grote Had in de Chineefche provintie ke zo groot is als de Had, en waar in de Joden en
Turken wonen moeten; maar in de voorHedenzyn
Xantung.
. . XT
CHINCKIAN, grote Had in de provintie Nanqumg Latynfche en Griekfche Chriflenen. Zy heeft een
Giïekfchen aartsbiffchop , en een Roomsgezinden
i'n China.
. A . . r i ,_
biflehop, die zich evenwel naar de Griekfche kerkCKINCHIN , provintie in Aziatiich Tartaryen , gebruiken fchikt.
v/aar' in Salamander groeven zyn , waar uit men
CHIOGGIA , CHIOZZA , Had en podeflaria benelinnen vervaardigen kan, dat in't vuur niet verteert vens een haven op het eyland Chiozza in de moeCHINCON , kleine Had en graaffchap in nieuw- raden van Venetien , daar men het meefle zout
Caftilien 6 mylen van Madrid, den prins Saveli toe- maakt, dat in de Venetiaanfcheprovintien gebruikt
komende , maar dewyl deze vorit in den oorlog word. De Had, gelyk Venetien op palen geboud ,
©ver de Spaanfche ryks-nalatenfchap deOoflenryk- heeft een biflehop, die onder Venetien behoort.
fche party hielt, heeft Filippus V. het aan den marCHIOHADAR of TCHOC-DAR A G A , bediende aan
quis van Caitel Rodrigo gegeven.
het
Turkfche hof die des ultans mantel of regenCHIN DING , zie Chtramg
CHINEY, kleine Had in de Condrots in 't bisdom kleed van laken in een valies of roden zak draagt.
Dit kleed word Jagmourlic genaamt.
wan Luik aan den kleinen vloed Boch.
CHIOKLICH, Had in de Turkfche provintie Ro«
CHINGANG , zie Chinchian.
manien
midden in 't land.
CHINGTILN , Had in de provintie Huquang in
CHIORME, betekent de flaven en vrywilhgen te
China.
zamen die op een galey roeien.
CHINGTU, zie Cbïntu.
CHIOVA , zie Bua,
CHINGTUNG, grote ilad ia de provintie Junnan
CHIPPENHAM, vlek inWiltshire in Engeland aan
in China.
CHINGYANUM, Had in de provintie Huquang in den vloed Avoa, heeft zitting en Hem in 't Parlement.
China.
CHIPPING-NOR TON- , Had in Oxfordshire in EnCHINHOA, Had inde provintie Chekiangin China.
CHINIVEN, Had in de provintie Queicheu inCüi- geland.
CHIPPING-SODBURY, Had in Gloceftershire in Enjia, heeft over vyf andere Heden te zeggen.
CHINKIANG,, Had in de provintie Junnan in Chi- geland.
CHIRA, eyland in de golf van Salinas in nieuwna, waar onder vier andere Heden behoren. Noch
een Had van dezen naam is 'er in de provintie Nan- Spanjen in noord-Anierica , in de provintie Coila
Rica aan de Zuid-zee, is wegen de ichone purperquins, welke groot is en goeden handel dryft.
CHINON-, kleine Had in het landichap Touraine verf beroemt ,. die hier aan den hals van zekere
in Vrankryk aan den vloed Vienne, benevens een Hakken gevonden word.
CHIRBI, ZXJELS, zo hieten vierJdeine eyland^n
flot.
CHINTING, grote Had in de provintie Peking in in de Middelantfche zee, tuffchen de kuflen van SiChina, heeft 31, andere Heden onder zich. By de- cilien en Africa.
CHIROGRAPHARIUS,. is een fchuldeiffcher die geen
zc Had is de hoge berg Cangnien, welke hoger als
de wolken reykt, en op zyn top een gezondheids onderpand van zyn fchuldenaar heeft, maar Hechts
een bloot handfehrift , 't geen chirographum gebron heeft.
CHINTÜ, hooftflad van de provintie Suchuen in noemt word.
< HIRUCN , lieServan*
China.
CHISCH, heren-flad en flot in de Sat2.erkre.its in
CHINY, kleine Had.aan den vloed Semoy m het
hertogdom Luxemburg y en de hooftflad van het Bohemen, heeft een Carmeliten kloofler, en voor
graalichap Chiny , 't welk eigentlyk met onder 't de Had een ichone kerk.
CIÏISON-, vloed in-Piemont,. welke niet wyd vaa.
.gemelde hertogdom behoort, maai zyn eigen gebied heeft. Het behoorde voorheen de kroon Span- Carmagnola in den Po valt.
CHI.T.OR-, landichap in 't ryk vanden groten Mo-je t o e , maar na den ütrechtfchen en Badenfchen
gol , in het eigentlyk zo genaamde Indien.
i-reden het huis van Ooitenryk.
CKITOR, Had in Macedonien, aan de golf van
CHIO ? . SCÏD, Scios, SCYROS, in. het Turks Salmadaci of Sachezada> ' t welk zo veel betekent als Salomchi, benevens een biidom, onder den aarts-v
het Maflik eyland, een van de voornaaunie eylan- biflehop van Salonichi ltaande.
CHIVA , konmgryk tuffchen groot -Tartaryen >
den in. den Archipel,, 't welk ten ooilen van Natoliën door een canaal, dat, drie Itaiiaaniche mylen Kiray , Perzien en Indien.
CHIVAS, zie Chiavajjo.
breed is , en il Stretto di Capo Bianco genaamt
CHIVAS, itad in 't koningryk Valentia, tuffchen
word, afgefcheyden word. Het heeft n8.1taLaanfche mylen in den omtrek,. is ryk van cle belle mar Requcna en Vaicnaa in.Spanjen.
CHIVIRA . zie
tira.
fik, boomwol, tarpentyn, marmer, enmalvaiierCHIUNCHEU, d tiende fladin de.provintie Quan- .
^wyn; het hoort, de Turken toe, evenwel zyn bym alle inwoners of van den Gsiekfcjaen.- of van tung in China,., op het eyland Harnas,
CBI\H
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t?HïucHEu,dezefde ftad in de provintie Chekiang
in China $ Azien.
CHÏUSA , Venctiaanfche pas tegen Duitsland, in
het gebied il Veronefe genaamt, 2. mylen van Verona, aan een fteile rots, en heeft aan de eene zyde enkele iteüe bergen, aan de andere den vloed
Adige, die 'er ga'nts dicht voorby loopt.

lyft is, na dat het te voren 165 jaar onder Turkfche heerfchappy geweeft was. Gelyk dan ook deze biffchop in Maart 1714. als biffchop in het Bannaat van Temefwar werklyk voorgeitelt, en hem
door den paus het geeitlyk rechtsgebied over ganb
Servien gegeven wierd.
CHOQUEREN , aanftoten. Dit woord word in \
CHIUSA, ïvzCUufen.
gemeen by't gezondheid-drinken gebruikt, daar de
CHIUSI , kleine itad aan den vloed Chiane in het galten met de glazen tegen malkander klinken, 't.
Florentynfche, in het gebied van Siena, benevens Betekent ook aanvallen, enbefchimpen.
een bisciom. , onder den aartsbiilchop van Siena
CHORALÜTEN en VICARIEN zyn die gene, welftaande.
ke men in de ftiftkerken houd om's morgens en 's
CHIUYVEN, grote fiad in de provintie Tunnan in avonds in plaats van de domheren de getyden te zinChina.
gen , en de vefper waar te nemen.
CHIZICO, eyhnd inde zee vanMarmora, tegen
CHORASAN, CORASAN, provintie in Perzien, tede ooitlyke kuit van Natoliën, daar het gebergte gen Zagatha en Tartaryen.
Chizico tegen over legt.
CHOR t N , fteedje in MeifTen niet ver van AltenCHLOPIGOROD , itad in de Rufïifche provintie burg , tegenwoordig den heer van Einfiedel te GnadRofdow , die wegen haar volkryke jaarmis , daar ftein toebehorende.
meeit op geruiie-Èuit word, beroemt is.
CHOR-EPISCOPI, waren als vicariffen der bittenopCHLUMNITS, heerlykheid en ilot in de Koninggrat- pen , die in de kloolters op het land derzelver amt
ser-kreits in Bohemen, den Bohcemfchen opperkan- waarnamen, tegenwoordig zyn het die gene, die
celier graaf Ferdinan-d Kinski toebehorende.
voor den biffchop in 't choor zingen, en de Mis
CHMIELNIC , een van hout gebouwde en maar doen.
met paliiïaden omringde ftad in opper-Podolien, daar
CHORGFS, ftad inDauphiné inVrankryk, in het
zy op een klein eyland legt, dat door den vloed kleine landfehap Gapen^ois.
Buch gemaakt word.
CHORGO , kleine ftad in neder-Ongaryen * niet
C H N I N , CLIN * C L I M , vefting in Dalmatien op ver van StoelweifTenburg.
den top van een heuvel 30 mylen van Sebenico,'
CHORIN , CHRIN , voorheen een kloofter , mi
dicht aan de grenzen vanBofnien, op een voorde- een vlek en amt in de Middelmark Brandenburg.
jügen grond, den Venetianen toekomende.
CHOROGRAPHIA , hiet de befchryving van eea
CHOCNA , ftad in de Chrudimer-kreits in Bohe- landfehap of koningryk,alsSpanjeè,Vrankryk enz.
men.
CHOTIEBORZ, kleine ftad in de Czaflauer-kreits
CHOCOLOCOCA, CASTRO VIRKEYNA, ftad in Pe- in Bohemen, dertien mylen van Praag.
CHOTIN, ftad benevens een iterk flot in Moïdaru m zuid-America , welke wegen haar naburige
vien.
ryke zilvermynen beroemt is.
CHOCZIN, zie Chotzim.

CHOTTEBORCZ , zie Ckotiebcrx*.

CKOTIESCHOW, voornaam vrouwe-kloofter van
CHOGA, itad in de provintie Xanii in China, aan
de Premonftiatenzer orde in de Pilsner-kreits in Bode rivier F i , daar een kunftige brug is.
CHOLDICZ , itad in de Chrudimer-kreits in Bo- hemen.
CHOTZIM , kleine ftad in Moldavien aan de Pohemen.
CHOLMKIL , een van de eylanden Weftemes fn dolifche grenzen aan den vloed Dniefter, tegen oSchotland, op 't welke de biikhop van Weüernes ver de Poolfche vefting Caminiec, 16 Ongerfche
mylen ten noorden van Jafly, daar de Turken twein het vlek Sodore zyn veiblyf houd.
CHOMOTOW. COMMOTAU, een middelmatige ftad maal, te weten in de jaren 1621 en 1674 van de Poin de Satzcr-kreitz tien mylen van Praag, die.de ko* len fterk gcflagen zyn. Zy hoort den Turken t o e ,
ninglyke Boheemfche-kamer toekomt, en wegens en is zedert enige jaren van dezelve gefortificeert.
CHOVACOUET, vloed in noord-America in nieuwhaar *oed mout en bier bekent is. De Jezuitcn hebben daar een ryk kloofter en queekfchool, door Vrankryk, die zich in de zee ftort.
CHOUL, vloed in't hertogdom Luxemburg in het
een graaf van Lobkowits i n ' t jaar 1592. gefticht,
ook bezitten zy het5«* fatror.atm over alle kerk9* woud vanArdenne, die in de Maas valt.
CHOUSTACKS, een Poolfche zilveremunt, welke
in het gantfebe graaffchap Rothenhaufs.
CHONAD, CHANAD, CHENAD, graaffchap in op- 2 goede grotten of 8 kreutzers bedraagt.
( l a ) CHOUY , grensftad in Burgundien naar Sapcr-Ongaryen, 't welk ten noorden aan het graaffchap Czongrad , ten zuiden aan het gebied van toien toe.
Temefwar, ten ooftcn aan Zevenbergen, en ten CHRASNAHO4RKA, fterk kafteel in opper-OhgaryenV
CHRAST , ftad in de Chrudimer - kreits kin Bohewetten aan 't graaffchap Bodrog grenft, waar van
het door de Theiile gefchcyden word. De hooft- men , daar de biffchop van Koningsgraf zomwyiea
üad cüe aan den vloed Marofch legt, hiet ook Cho- zyn verblyf houd.
CHRASTOWITZ, HRASTOWITZ , fterke plaats irt
nad , en heeft een ilot , gelyk ook een bisdom,
'onderden aartsbittchop vanColocza ftaande^'t welk Croatien in Ongaryen, den keyzer toebehorende. .
CHRASTOWIÏZ, ftad in de Chrudimer-kreits ia
m 't jaar 17 IÓ na de verovering van de vefting T e inefwar weer in het Bannaat van Temefwar inge* Bohemen»
Cc £
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CHREMNITX, zie Cremnitz.

CHRISMA,zo word de gewyde oli genoemt, waar
inêe men in de Latynfche en Griekfche kerken de
gedoopte en volwafle kinderen gewoon is te confirmeren, 't welk door de Roomfche kerk het Sakrement van 't Vormfel genoemt word. In de
Griekfche kerk wyd. men deze Oli met byzondere
plechtigheden op Goeden-vrydag m , en bewaart ze
in een alabafte vlefch.
CHRISTBURG, kleine en oude flad aan den vloed
Sarguno in 't Poollch Piuiilen , in het landfchap
Hockerland, heeft boven op den berg een vervalIe flot.
CHRIST CHURCH, groot vlek aan den vloed Avon, in Hantshire in Engeland, welke zitting en
Hem in 't Parlement heeft. In Oxford is ook een
groot collegie van dez/en naam.
CHRISTENEN VAN ST. THOMAS, houden zich op

het Sdiier-eyland van Indien aan dees zyde van de
Ganges op, 'daar men wil dat St. Thomas het Evangeli zou verkondigt hebben : zy blyven enigermaten de dwalingen van Arius en Neitorius aankleven , maar geloven evenwel de waarachtige tegenwoordigheid in het H. Nachtmaal. Voor heen
wierd hun van den patriarch van Antiochicn een
patriarch, benevens andere opzieners der kerk toegezonden en over hen geilelt, maar eerft in deze
eeuw is 'er een Nefloriaaniche patriarch, die van Babyion gezonden was, by hen ingellopen, 't welk
hun biflchop aan den patriarch van Antiochien in
een Syrifchen brief gek-aagt heeft, en om het zenden vaneen patriarch, metropolitaan, en tweprieilers naar't oud gebruik verzocht; wat daar op gevyolgt is, is tot noch toe niet bekent.
CHRISTIAANPREI ss , een koninglyke Deenfche
fchans met veel huizen beboud, een myl van Kiel
i n ' t hertogdom Sleeswyk. Zy word ook Fredexiks-oort genaamt, en niet ver daar van daan viel
den 15 April 1715 een bloedige ïlag tuflehen de
Denen en Zweden voor, waar in de laatile totaliter geilagen wierden.
CHRISTIAANSAND , fleedje, veiling en kleine ha*
ven in Noorwegen.
CHRISTIAANSBURG , flad en voorheen een veiling.
in het graaffchap Oldenburg aan den vloed jade >
welke laatltgenoemde geflecht is.
CHRISTIAANSRURG , veiling aan de goudkuil van.
Guiné inAfrica.. in't koningryk Accara, de kroon
Denemarken toekomende.
CHRISTIAANSHAVEN, IS een deel van defladCop«penhagen in Denemarken, welke op het eylandAsnack le^t
CKRISTIAANSTAD , kleine fladaan den linken oeVer van de Bober in neder-Luzatien, 2 mylen van
Sorau gelegen , en de graven van Promnits-Sorau
toekomende. Zy is in t jaar 1659 van graaf Erdsnan vanProirmits geboud, en was voor heen maar
«en dorp.
CHRISTIAANSTAD , voorheen een veiling in 't
graaffchap Oldenburg, die weer geflecht is.
CHRISTIAANSTAD, Zweedfche itad en veiling in.
het landfchap Blekingen, aan den vloed Helligea ;

jte omjeggejick maeraffen. maksn baar fte^k,

CHRISTÏAN-ERLANG , zie

Nïeuw-Erhnï.

CHRISTIANISCHE-ZEE, een deel van de#foort-zce
tuflehen America en de Aretifche landen.
CHRISTIANIA , eyland in den Archipel onder
Candia.
CHRISTIANIA, zie Anjlo.

CHRISTIANITER , kkine veiling in Noorwegen
niet ver van Drontheim.
CHRISTIANOPEL, ilerke fladbenevens een haven
op een Schier-eyland, in het landfchap Blekingen
ooflwaard tegen Smaland gelegen, de kroon Zweden toekomende.
CHRISTINEHAM , kleine flad in de Zweedfche
provintie Wermeland, aan de noord-oofl-zyde van
het meir Wener.
CHRISTINESTAD , kleine flad benevens een havea
in de Zwreedfche provintie Cajanien in Finland, aande oofl-zyde van den Bothnifchen zee-boezem, zes
Zweedfche mylen van Wafa.
CHRIST-NACHT , zo noemt men in Duitfland den
avond voor Kersmis, wanneer men in de Roonv
fche kerken rullenen 10. 11. en 11. uren des nachts
heerlyke Muzyk maakt ,. MiiTen doet , en als een,
voorleeft viert.
CHRUDIM, flad aan den vloed Chrudimka, 13
mylen van Praag, in de Chrudimer-kreits in Bohe»
men. Deze Kreits legt tuflehen de rzaflauer en
Koningsgratzer kreitzen en tuflehen Moravien in.
CHRUDIMKA, vloed in Bohemen, welke door de
Chrudimer-kreits loopt, en by Koningsgrats in de
Elbe valt.
CHRYSOLER , vloed in Zevenbergen , die goudzand met zich rolt, en in de Marofch valt.
CHUCHE , klein onbewoont en bofchachtig eyland,'
aan den uitgang van de golf van Panama in A merica.
CHUCHEU, grote flad in de provintie Chekiang in
China, en de hooftilad van een landfchap van den
eigen naam, is met grote bergen omringt, en groeit
hier omtrent veel ryiL
CHUM,

lieComt.

CHUNKINQ , grote en prachtig gebouwde flad in
de provintie Süchuen in China, in een gebied var*
den zelven naam, welke 19, andere Heden onder
zich begryt.
CHUR , COIRE , hooftftad van het godtshuis Bundfc.
in Graauwbundterland, aan den vloed Pleftur, onder aan twee bergen, omtrent een halve myl vau
den Rhyn. Wyi deze rivier daar kleine fchepen
begint te voeren, zo is zy ryk, welgeboud en dry ft
goeden koophandel. De flad is voorheen tot in het
jaar 1498 een vrye ryks-ftad geweefl, maar komt
nu, behalven enige vryheden die zy noch bezit den
biflchop van die plaats t o e , die onder den aartsbiffchop van Ments ilaat, en een iland des Roomfchea
ryks is.Hy houd zyn verblyf daar, en woont met zyn
weinige geioofs-genoten rontsom den dom : maar de
burgers zyn van den hervormden Godsdienfl. Voor
dezen heeft de biflchop ryke inkomllen gehad, wyi
het grootfte deel van het godshuis Bundt tot het bisdom behoord^, van welke heerfchappy evenwel
de meefle gemeenten zich voor geld, andere zon-
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•ontheft hebben. De tegenwoordige billchop dien
zy hebben hietUlricus van FederfpicI, en is zedert
den z3 April 1692 biffchop geweeih
CHUR-BERG ,, veiling in Graauwbundter land.
CHUR-WALEN , 20 worden de Graauwbunders
dikwils genaamt, die omtrent de ftad Chur wonen.
Walen wil zo veel als Welfche of Italianen zeggen:
hun fpraak hiet de Churwelfche , die in vergelyking van de Latynfche en Tofcaanfche taal wel
voor grof pafieert, maar evenwel haar volmaaktheid en cierlykheid heeft. Zy leggen zich ook op
deDuitfche fpraak vlytig t o e , en zyn meeftendeels
van den hervormden Godsdienil.
CHURWALDEN, kleine itad en abdy in Graauwbunderland aan den vloed Rabas , in het zo genaamde Bundt der tien gerichten , een myl van
Chur.

markgraaffchap Villdra Sindra en Palmas met eqa
jaarlyks penfioen van 30000 gulden , wegens zyn
trouwe dienden zo lang erflyk vergunde , tot dat
hy zyne goederen in Spanje weer zoukrygen.
CIGUATEO , een van de grote Lucayifche eylanden.
CIHIRII , grote Turkfche koopftad in gelukkig
Arabien aan den oever der Rode-zee , heeft ee»
fchone haven en ilot.

CHUR-WELSCH , zie Chur-Walen.
CHUSISTAN, zie Sufijian.
CHZEPREG, CHEPREG, SCHAPRING, kleine ftad

in neder-Ongaryen aan den vloed Stop, in het graaffchap Sapron.
CIACOLA, CHICOCOL , koningryk en grote flad
van den zelven naam op het Schier-eyland aan dees
zyde -yan de Ganges in het koningryk Golconda in
Indien, aan de golf van Bengale.
CIAMBERLUC , zo hiet de ftaatfirok des groten
Sultans.
CIAUL, iladen veiling in het koningryk Becan
in Indien, op het Schier-eyland aan dees zyde van
de Ganges , 6 Italiaanfche mylen van de zee aan
een rivier waar op de fchepen met een vloed tot in
de haven gedreven worden. Zy hoort den Portugezen toe, en is welbeveftigt.
CIBO , een aaloud en voornaam geffacht in Italien, waar uit paus Innocentius III gelproten was,
en 't welk hedendaags de landen Maila en Carrara
tulTchen het Genueeiche en FJorentynfche gebied , in
'sgeiyk het markgraafichap Ajello in Iualien bezit.
Anno 16Ó4 wierdhet van keyzer Leopold met den
titel van hertog van Mafla en prins van Carrara
vereert.

CILAERO, zie Chabria.
C I L E , zie Chili.

CILICIA, provintie in klein Azien langs deMiddelantiche zee, welke zuidwaarts daar aan floot f
geiyk in tegendeel een deel van Cappadocicn en een
ittik van Armenien daar noordwaarts aangrenft. Dit
landfehap word hedendaags gemeenlyk mee onder
Caramania begrepen, en hoort den Turk toe.
CILLFY, graaffchap in de Ooftenrykfche-kreits,
tulTchen de San en Draw, ten ooften aan Sclavonien, ten zuiden aan de Windifche Mark, ten weft en aan Crain en Karin thien, en ten noorden aan
Stiermarken gelegen, wraar van het 't zuidlyke deel
is. Plet hoort het huis van Ooftenryk toe, en de
hooftftad voert den zelven naam, legt aan den vloed
Saine,en heeft een bergüot, opper-Cilleygenaamty
als ook een burg in de ftad , waar op een burggraaf of hooftman woont,
CIMARCOTI , zie Chimera.

CINALOA, provintie in nieuw-Mexico in noordAmerica, welke ten weften aan de zee Vermejo,
en ten zuiden aan de audiëntie Guadalajara grenit.
CINAN , grote ftad in de provintie Xantung in
China.
CINCHEU, grote ftad in de provintie Quangfl in
China, heeft drie andere fteden onder haar gebied,
is ichoon en welgeboud, heeft ook de koftelykfte
kaneel, welke die van Ceylon overtreft.
CINEA, vloed in Arragon in Spanjen, welke in
'tPyreneefche gebergte ontipringt, en zich nietver
van den Ebro met de Segre verenigt..
CINGCHLU, ftad in de provintie Xantung in China, welke 13 andere fteden onder zich heeft.
CINCLPORTS, de 5 havens in Engeland, welke
CIBOLA , zie Cïvola.
O BORIUM, ouwelkas, waar in de gewyde Ho- zyn Haftings, Rumney, Heith, Douvres, en Sandwich , zy hebben zitting en item in 't Parlement 9
flien bewaart wTorden.
CICLUT, veiling in Dalmatien aan den weftlyken de eerft genoemde legt in het graaffchap Suffex,.
oever van den vloed Narentha , den Venetianen de vier andere in de provintie Kent.
toebehorende.
CINQUE T E R R E , vyf gants dicht by een leggenCIECHANOWICA, CIEKANOW* , kleine ftad in Ma- de dorpen aan de Liguftiiche zee in 't Genueefche
fovien in het waiwoodfehap Czersko in Polen. Zy gebied , welkers namen zyn Monte RoiTo ? Veris de hooftftad van een caitellany van den zelven razza, Corriglia, Manaruola, en Rimaggiore.
naam.
CINTRA, ilot in de Portugeefche provintie Eflremadura, aan den vloed Tajo, niet ver van LifleCIFALU, zie Cefüledi.
CIFÜENTES, had en graaffchap 'm oud Caftilien bon naar den zee-kant t o e , daar de afgezette koin Spanjen, waar van een linie van het huis Mene- ning Alfonfus * na dat hy te voren op het eyland
fes den graafiyken titel voert. Daar uit is gelpro- Tercera een tyd lang in ballingfchap had toegeten de voorheen beroemde onder-koning van Sar- bracht, örn naauwer acht op zyn doen en laten te
dinien , die 1710 met den adel een zo zwaar ge- geven , gevangen gehouden wierd 9 en 1683 gefchij over de Jachtgerechtigheid had, dat haafl gants Horven is.
Sar dinien daar over in FiMppus "V. handen geraakCIOTAT , CIOUTAT , kleine flad in Provcnce l
te. Hy raakte zyn bediening ook hier door quyt, aan de kleine golf van Laquée , benevens een
en trok daar op naar Wenen , daar hem keyzer goede haven , welke door een fort befchermt

Karel VI, bet Jaertogdom Mandas benevens iet word» Hier worden veel fchepen geboud , en is
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deze plaats beroemt wegen haar goeden Muska- o » > wiens reliquien hier bewaart worden* De
gedachtenis van dezen heilig word ook alle jaren
dellenwyn.
CI&CASSIEN, landfchap in Azien, of gelyk an- den 8 Auguiius met groten toeloop van vremden
dere willen in Europa, daar de Circaffifche Tarta- op het plechtiglte daar geviert.
CIRISANO , vlek in Calabria citra, in 't ryk van
ren wonen. -Het legt ten ooften aan de Kafpilche
'zee, ten wetten aan het Meotifch meir, ten zui- Napels, benevens den titel van een vorltendom.
den aan' de Zwarte zee, en ten noorden aan den CIRNE', IJle de Ctrnê, zie Maurits eyland.
C I R O I I I , hieten de inwoners in America, die
ber* Caucafus en den vloed D o n , welke het zelve
varfGeorgien afTcheyd. Zyn vorften of landsheren van Spaanfche ouders geboren zyn.
CIRQUENA, grensvelting in 't Windifche land in
zyn byna alle den czaar van Moicovien cynsbaar.
De Cïreaïlïers zyn den Griekfchcn Godsdienit toe- Ongaryen.
CISAMOPOLI , ftad op het eyland Candia , in 't
gedaan , maar wyken ïn enige fcukken daar van af,
wyl zy de kinderen eerft in 't achtite jaar dopen, gebied van Canea, heert een haven.
ook de jonge jaren meelt met roven en fteïen toeCISMAR, amt en amthuis in Holftein, in't land*
brengen , en voor het 40 of óofte jaar in geen kerk fchap Wagrien, niet vet van de Oofl-zee, is voorkomen. Hun koophandel beftaat in flaven , ho- dezen eren klooftcr geweeft.
ning , wafch en allerhande dierehuiden, welke zy
CISMONE, vloed inltalien, welke in 't bisdom
niet voor geld verkopen, maar tegen andere ware van Trent ontfpringt, en in de Tarvifer Marck by
verruilen. De Circaffiers zyn zeer fchone en wel een plaats , die ook Cifmonc h i e t , zich met de
gemaakte luiden , en uitgenomen de ftad Terky, Brenta verenigt.
die den czaar toekomt, vind men geen fteden 'in
CISTEAUX , kleine ftad in het hertogdom Burgunhun land, maar zy wonen meeft in boffchen. In dien , vyf mylen van Dijon , in het bisdom van
't einde van't jaar 1708 vorderde de chanvan klem Chalon, is de voornaamite abdy der Ciftercienfer,
Tartaryen een dubbele fchatting van de naburige welke ook hier na genoemtzyn. Daar zyn veelwaCircaflïers, en als deze die weigerden, ging hymet terbakken. De abt aldaar is altyd generaal van deze
zyn groot leger op hen los. De vorft der tircaf- orde , en eerfte raadsheer in 't Burgundifch Parleiiers nam de lift te baat, en fprak met 30 jonge fol- ment te Dijon.
«daten a f , dat zy tot den Tartaarfchen chan zouCISTERCIENSERS , een gecftlyke orde by de
den overgaan, en-» op een zekeren dag de voornaam- Rooms-katholyken , dus naar het fchone ldoofter
He officiers ter neer maken : dit deden de overlo- Cifteaux inBurgundien genoemt, die den regel van
pers , en de Circaffiers drongen te gelyk op den St. Benedidtus aangenomen heeft. Derzclver ftichvyand in, zo dat zy door die verwarring een volko- ters waren S. Robertus, S. Albericus, en S. Stephame zege behaalden, en de chan der Tartaren zich nus, welke benevens 18 andere Benediktyners op
ter nauwer nood redde. Van de zwarte Circaflïers het einde van de x i . eeuw uit het kloofter Molisïie onder het woord Caratcholi.
mus zich in de wildcrniflen begeven, en daar deze
CIRCEJLLO, MONTE CIRGELLO , voorgebergte in nieuwe Ciftercienfer hervorming begonnen hebben.
campagna di Roma in den 'kerkelyken Staat, aan de Daarna is deze orde in de xn.eeuw door den heiligen Bernardus in de Chriftenheid wyd uitgebreyd
Tyrrheenfche zee.
CIRCESTER , CIRCENCESTER , vlek of kleine ftad geworden , zo dat 'er by de 3000. kloofters onin het graaflchap Glocefter, aan den vloed Churne der haar geftaan, en zyover hondert jaar het meein Engeland , 't welk zitting en ftem in 't Parle- fte aan alle hoven te zeggen gehad heeft, dewylde
Benediktynèr munniken zich toen ter tyd aan de
ment heeft.
luiheid overgaven, en de geleertheid by na onder
CIRKEL-HOUDEN , zie Cercle.
CIRCUMVALLATIE-LINIEN , zo noemt men de de' Ciftercienfers alleen bloeide , die zich ook het
retranchementcn of verfchanffingen, welke de be- meeite met de fcholen en de onderwyzing der
legeraars rontsom d« belegerde plaats maken , om jeugt bemoeiden , en daar door in groot aanzien
het leger vbor den van buiten komenden vyand te quamen. Hun kleding is een witte onderrok, en
dekken. Dit zyn linien welk een musket fchoot een zwarte munnikskap, en uit deze orde zyn tien
ver te elkens door redouten of andere kleine wer- andere munniks- en vyftien Ridder-ordes gefproken geflanqueert worden. De diepte der gracht is ten.
omtrent 7 , en haar wydte van boven 12 voet.
CISTERNA, fleedje aan de grenzen van het graafCIREM , zo hiet de refidcntie-plaats des konings fchap Aili in Piemont.
Cs STEK ON, zie Sifieron.
van Pegu in Ooft-indien.
CJSTERSDCRF , fteedje aan den vloed Zey , in
CiRtNCESTER , zie Circefler.
. CXKENZA , ACEKENZA , hooftflad van 't land- neder-Ooitenryk aan de Ongarifche grenzen.
CITADELLA , kleine ftad in het Paduaanfche gefchap Baiïlicata in't ryk van Napels, aan den vloed
Brandano aan 't Apemiynfche gebergte, is zeer ver- bied , niet ver van den vloed Brenta.
CITADELLA, kleine beveiligde ftad benevens een
vallen., en had vour dézen een aartsbisdom , 't welk
goede haven aan de weftlyke kuft van het eyland
met dat van Matera verenigt is.
.• CIRIE , -fiad in Piemont aan den vloed Stura, 7 Minorca. Enige houden ze voor de hooftftad van
•
Italiaanfche roylen van Turin, benevens den titel van dat eyland.
e'cn markgraaflchap; In 't Latyn£word zy Ciriacum
CITADELLE , is een kleine veiling van 4 of 6
genaamt, en heeft, dézen naam na den-H. Cyria- bolwerken, welke aan*een vcordeiigen oort der
ftad

CIT. C1V.

CIV.

CIZ. CLA..

ftad gelegt word, zo wel om die te befchutten als
in toom te houden.
CITOING , landfchapje in Vlaanderen, niet ver van
RyfTel , den prins van Epinoy toekomende , aan
wien het ook in den Utrechtfen vrede 1713 weer
afgellaan is.

kunnen betuigen dat zy burgers en inwoners-der (lad
zyn.
CIVITA, CIVEDA, kleine ftad aan het gebied van
Brefcia, aan den vloed Oglio, den Venetianen toekomende.
CIVITA CASTELLANA, kleine maar goede ftadinCITTA DI CASTELLO , hooftftad van het graaf- 't gebied van St. Pieter in den kerkelyken Staat 9
fchap van den zelven naam aan den Tyber in den niet ver van den Tyber, benevens een bisdom.
kerkelyken Staat. Zy heeft een bisdom, is wel beCIVITA DI C H I E T I , zie Chieti.
veiligt, en hoort de familie Vit elli toe.
CIVITA DUCALE , of REALE , voorheen een kleiCITTA DI CHIETI , zie Ch'ietï.
ne ftad in Napels, in Abruzzo oltra, aan den vloed
CITTA DI PEN NA, zie Civita di Penna.
Velino, benevens een bifdom, onder den aartsbifCITTA NUOVA , ftad aan de weillyke kuil van fchop van Chieti ftaande. Zy was een fleutel tot
Iftrien , den Venetianen toekomende. Zy heeft een het koningryk Napels, en hoorde den paus toe 9
bifTchop die van den patriarch van Aquileja af- maar is in 't jaar 1703, door een aartbeving te enehangt, en is wegen de ongezonde lucht Hecht be- maal verzonken, zo dat in deszelfs plaats een meir
woont.
is gekomen, dat een ftinkent water met zich voert,
CIVITA DI PENNA , ftad in Abruzzo oltra in 't
CITTA NUOVA , kleine ftad benevens den titel
van een hertogdom , in de marck van Ancona in ryk van Napels benevens een bisdom, onder denden kerkelyken Staat aan de golf van Venetien ge- aartsbiifchop van Chieti ftaande. Zy komt den hertog van Parma als een leen toe. *
legen , en het huis Cefarini toekomende.
CIVITA DELLA PIEVE, kleine ftad-in den kerkeCITTA DI SOLE , kleine taamlyk beveiligde ftad
aan den voet van den berg Aventyn, in 't Floren- lyken Staat, in 't gebied van Perugia; zy heeft een
tyniche Romagna, aan den kleinen vloed Fagonne. bisdom, onmiddelyk onder den pauftyken Stoel beCITTA VECCHIA, ftad op het eylandMalta, be- horende.
CIVITA VECCHIA , beveiligde ftad aan de Tosnevens een bisdom onder den aartsbiffchop van Pakaanfche zee, in't gebied van St.Pieter, benevenskrmo behorende.
een zeer goede haven , daar de pauflyke galeyeu
ClVADIERE,
lAZBÏlïlfUn.
CIUDAD DEL R E I FELIPE , ftad en haven in Ter- in 't gemeen leggen: Paus Innocentius Xll.heeftze
ra-Magellanica in zuid-Am erica, welke hedendaags tot een vrye haven gemaakt, en daar ook een wavervvoeft is, en van de Engelfchen en Hollanders terleyding by laten maken, die van Tragiano 2.2 IPorto Fa mine , dat is , Hongers-baven , genoemt taliaaniche mylen lang tot aan Civita Vecchia gaat.
word, wyl de volkplanting, die de Spanjaarden in . CiviTEL LA,ftadin Abruzzo oltraun 't ryk van Na't jaar 1585. daar naar toezonden, zich by gebrek pels , aan een ruw gebergte.
CIVOLA, CIBOLA, nieuw-Granada, provintie invan levensmiddelen verftrooide.
CIUDAD RE AL of EL POZUELO, grote ftad in nieuw- nieuw-Mexico, daar de Spanjaarden deftadnieuwCaftilien aan den vloed Guadiana in een vruchtbare Granada geboud hebben, en daar de allcrgemanierile inwoners van gants America zyn,
landilreek , maar is niet zonderling bewoont,
CIZE LE PAIS DE Cizfi, klein ïandfchap in ne~
CIUDAD RE AL DH CHIAPA-, zie Chiapa,
CIUDAD RODRIGO, ftad aan den vloed Aguada, d er-Na varra.
CIZIMBRE , ftad in de provintie Eftremadura in
in 't Spaanfche koningryk Leon., benevens een bisdom dat onder Compoftella ftaat. Het is een goe- Portugaal aan de zee-kuil , niet ver van SetubalP
de en wel beveftigde grensftad tegen Portugaal, en daar veel vifch gevangen word.
CIZIQUE , ftad in Natoliën in Azien, aan den Prolegt 11 myl van Salamanca.
CIVENCHEU , grote ftad in de provintie Fokien pontis, niet ver van Conftantinupelen.
CLADRAU , KIADRAÜ , een fchoon marcktvlck
jn China.
CiviDAD DI FRITK.1 of AUSTRIA , ftad ki Friu- benevens een fchoon Benediktyner kloofter in de
li, aan den vloed Natifone,-den Venetianen toe- Piisner-kreits in Bohemen.
CLADRA , marktvlek en keyferlyke Stoetery aan
behorende.
CIVILE BEDIENDEN, zyn die amtenaren of die- de Elbe , in de Koninggratzer-kreits in Bohemen.
CLAGENFURT, grote en welbeveftigde hooftftad
naars van een vorit en in een republiek, welke tot
de regering des lands en der onderdanen gebruikt in KarinthTen, aan den vloed Glan, 24 mylen van
Wenen: Zy heeft een univerliteit , ook hebben
worden, en geen krygsdienften doen.
CiviLt GEBOUW N , die van de krygs en velling dectanden daar hun landhuis, en den i6Aug.i723is
deze plaats door een fchriklyken brand op een kloogebouwen onderfcheyden zyn.
CiVIL LIEUTENANT te Parys , zie Lieutenant fter na in de afch gelegt.
'CLAIN , kleine vloed in Poitou , welke zich by
ClviL
CIVILE ZAKEN , burgerlyke ftrydigheden en an- Port de Senon in de rivier Vienne ontlaft.CLAIREVAUX', kleine ftad en voorname Ciflerciendere handelingen, die geen lyf en lcvensftraf verfer abdy in Champagne aan den vloed Aube, we!-dienen.
CIVILEGIUM , is een bewys dat een ftads overig- ke 1706. door den donder in vlam gezet en verwoeiy
•heid. aan hare koopluiden geeft,. om daar mee te wierci,CLAIMT
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cerfle, twede, en derde clafle of rang worden g e Cl.Aia.MONT, lltClcrmont.
.-. , ,
CLAIRVAUX, kleine ftad en heerlykheü m t her- zegt te zyn. Iets in zekere claflen is zo veel als in
zekere rangen en foorten verdelen. Voornaamlyk
togdom Luxemburg.
word dit woord van de fchool-ordeningen , daar
CLAM, berg-flot in opper-Ooftenryk.
ieder fchool zyn zekere clafTen of ordeningen, ieCLAMECY , kleine ftad aan den vloed Yonne in der clafle ook haar wiffe leiïen heeft, die daarin
het landfchap Nivernois in Vrankryk. In de voor- moeten verhandelt worden, gebruikt.
ftad houd de titulaire biflchop van Bethlehem zyn
CLATOW, zie Klatow.
verblyf.
CLAVENNA , zie Chiavenna*
CLANS, ZO worden de inwoners van de gebergCLAVIMO, zie Chvano.
lens van Schotland genaamt.
CLAVITS , flot benevens een grote roorftad in
Cr. ARA , de nonnen-orde van SteClara , welke Croatien in Ongaryen.
S. Francifcus in't jaar nn.gefticht, enpausHonoCLAUS, CLUSS, een gefecularifeerde Beneciktyrius III. An. 12.23. beveiligt heeft. Zy voert den ner abdy in 't Brunswykfche, onder het itift van
naam na de H. Clara, een adelyke jonkvrouw uit Gandersheim behorende.
de ftad Aflife in Italien, welke deze orde onder de
CLAUSS, flot en heerlykheid in opper-Ooftenryk
arme juffers in de kerk van S. Damiaan het eerft
aangevangen heeft, waar vandaan zy ook Nonnen aan den vloed Steyer, alwaar de overgang uitOovan S. Damiaan genoemt worden. Gemelde Clara ftenryk in Steyermarken is.
CLAUSE, (een Hoogduits woord) betekent een
leyde een zeer ftreng leven, en de gene die noch
enge
gevangenis, ook een hol of gang in bergen
hedendaags haar regel volgen worden Damianiften
genaamt , maar de andere , die van paus Urbanus enlteenrotzen, een hut der Heremyten, by ons, kluis.
CLAUSE, zie Ehrenberg.
IV. difpenfatie hebben gekregen, Urbaniften.
CLAUSEN , een fterk berg-flot en beroemde pas
CLARA, CLARENCE, kleine ftad in Engeland aan
den vloed Stour in het graaffchap Suffolk, bene- aan den vloed Steyerin opper-Ooftenryk, 3 mylen
boven de itad Steyer.
vens den titel van een hertogdom.
CLAUSEN, ftad inTyrol, benevens een hoog en
CLARAVALLE , een wydberoemde en ryke abdy
in Italien, welke paus Innocentius X I , uit aanzien fterk bilfchoplyk Brixifch berg-flot, by den vloed
der grote verdienden des ouden hertogs van Lotte- Eifack, tuflchèn Brixen en Botzen, ó mylen van
ringen , die hy de Chriftenheid tegen de Turken be- Stertzingen, het huis van Ooftenryk toekomende ?
wezen had, aan deszelfs zoon Carolus Jofephus I- zo ver de lands-vorftelyke overigheid belangt ;
gnatius, die hierna ais keurvorft van Trier geftor- maar de inkomften behoren den bilfchop van Briv e n i s , opdroeg, na wiens dood evenwel derzel- xen toe.
ver inkomften, CIÏQ men op 25000 fcudi des jaars CLAUSEN BURG , COLOSVAR , ftad in Zevenberfchat , de Genuezen zo lang zyn toegeftaan , tot gen tuflchèn hoge bergen aan de Ongarifche grer^
dat de pauflyke kamer dat gene, dat zy hun fchul- zen, en 8 mylen van Weiflenburg gelegen, welke
tegenwoordig taamlyk verwoeft, en maar met een
dig gebleven is, volkome afbetaalt hebbe.
CLARE, graaffchap in de Ierfche provintie Con- muur en torens voorzien is. De keyzerlyk generaal gouverneur graaf van Steinville heeft op een
naught, en is een Schier-eyland.
CLARE , kleine ftad in 't graaffchap van den zel- heuvel een fortres laten aanleggen, die de ftad m
toom kan houden. Hier vergaderen in 't gemeen
ven naam.
CL ARE ND ON , ftad in het landfchap Wiltshire in de Landftanden, en daar worden alle 4 in het land
Engeland, die den titel van een graaffchap voert, aangenome Godsdienften opentlyk gedult , ook
waar naar het geilacht van de Hydes, zich graven hebben 'er de Jezuiten een univerfiteit, de Gereformeerden maar een gymnafium of collegie.
noemt.
CLAUSTHAL , keur-Hanoverfche bergftad op den
CLARENTHAL , voorheen een abdy en nonnenkloofter in Wetteravien, 't welk de* graven-van Naf- Hartz , in 't vorftendom Grubenhagen , daar ryke
fau in 't jaar 1553. in een gafthuis voor 200. armen bergwerken zyn, en de meefte erts ten nutte gemaakt word. Hier wierden in't jaar i725driehonverwiflelt hebben.
CLARENZA, grote provintie inMorea, benevens dert huizen door een brand in de afch gelegt.
CLAUSUL, een zeker punkt, omftandigheid enes
den titel van een hertogdom , grenft ten noorden
aan de golf van Lepanto, ten zuiden aan Belvedè- fchrifts , aanhang , voorwaarde. Een clauful aanre , ten ooften aan Braccio de Maina, en ten we- hangen hiet omtrent zo veel als noch iets daar by
iten aan de Middelantfche zee, De hooftftad daar bedingen.
CLAUSURA, in de kloofterenis die verbintenis en
van hiet Patraflö.
CLARENZA, CHIARENZA , verwoefte ftad in de dwang, dat geen munnik. of non zonder uitdruklyk verlof des abts of der abdis uitgaan mag, of ieprovintie van den zelven naam.
mand by zich laten komen. Daarom word gem
CLARISSE NONNEN, zie Clara,
biechtvader, doéter, barbier of handvverks-man in
CLAROS, zie Qalamo.
CL AS , KALIS , ftad in Finland niet ver van Abo de claufuur of door de geilote deur gelaten , als onder het afleggen van een eed dat hy 40 jaar oud
aan den Bothnifchen zee-boezem.
CLASSE, is ieder ordening, itand en plaats, ge- is , by lichten dag daar in zal komen , en nock
tjfc de fchepen naar mate van hun grootte van de yoor jonnen ondergang daaf weer uitgaan*

•CXB;
'CtECT.vHy ftad in het waiwoodfchapMfciflaw in
Littauen.
CiEishRG, amt in Wetteravien, 'twelkHeiTenDarmibd niet Naffau en Lemingen-Wefterburg in
't gemeen heeft.
C t t i F , hertogdom in de Weftfaalfche-kreits, 't
welk ten zuiden aan Spaans-Gelderland, ten wellen aan Hollands-Gelderland, ten noorden aan het
gtuaf/chap Zutfen, enten ooiten aan het graaffchap
Mark,gelyk ook aan ^?-t Keulfche en het iv.unfterfche gebied grenft. De'Rhyn fcheyd het in twe delen en het komt den koning van PruhTen toe. De Gedeformeerde religie heeft hier de overhand, evenwel word de Roomfche en Luiterfche ook op enige plaatzen gedult.
l LEEF , hooftftad des hertogdoms van dezen
naam, 4. mylen van Wezel, zeer vermaaklyk op
een heuvel, en niet al te ver van den Rhyn gelegen. Zy heeft een fchoon ilot , S wanen berg geiiaamt, een regering, geheim juftitie collegie, domeinkamer , een commiiïariaat, en een diergaarden.
"CXEMPENOW , kleine flad , ilot en amt in voorPommeren, 4. mylen ten weften van Anclam.
CLERAC, kleine ftad aan den vloed L o t , in het
iandfchap Agenois in Guienne.
( LE.HC of THE MARKET , hiet in Engeland een

Marktfchryver, die op gewicht en maat moet acht
geven, en dezelve, wanneer zy deugtzaam zyn,
yken, op dat in zyn gebied geen valfche -maten ingevoert worden, maar die hy zo bevind moet hy
laten verbranden.
CLERCS of CLERICI , worden alle perfonen die tot
den kerken-itaat des Roomfchen godsdienfls behoren,
genoemt, van de gene, dien de kruin gefchoren is,
af, tot op de prelaten.
CiERCKtN, zyn in Vrankryk en elders een zeker
foort van gerechtsichryvers.
CL ERF, vlek benevens een fterk en fchoon flot
in 't Luxemburgfche.
CLERICI RBGULARES S. MAJOLI of DE SOMAS-

CHA , zyn van iEmiliaan , een Venetiaanich edelman gelucht, en 1440 vanPaulus Ill.geapprobeert,
in welken tyd zy evenwel noch aan geen gelofte
gebonden waren. Paus Pius V. heeft ze in 't jaar
1568 onder de munniken aangenomen, en de H.
Carolus Borromaeus heeft hun tcPavia de kerk van
S.Majolus ingeruimt, waar naar zy ook den naam
voeren. De Somalcha worden zy naar een plaats
in 't kerfpel van Milaan genaamt
CLFRISY, zo word de gezamentlyke geeftlykheid
der Roomfche kerk genaamt.
CLERMONT , groot vlek in Daufiné , benevens
den titel van een graaffchap, waar van een oud en
beroemt gedacht den naam voert.
CLER-MONT , CLAIRMONT , flad en amt in Sa-

voien, in het hertogdom vanGeneve, tullchen de
beyde rivieren Fier en Ufïes op een berg gelegen.
CI-KRMONT, hooftftad vanAuvergne op een heuvel aan den vloed Arcier. Zy is groot en fchoon,
en neeft een prefidiaal en bisdom, onder den aartsbiiTchop vanBourges behorende.
CLJEHMONT, heerlykheidin het graaffchap Mum-
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pelgard , welkt de kroon Vrankryk in den vorigen
oorlog wegnam , maar in het Ryfwykfche vre~
dens-verdrag weer aan den hertog van Mumpelgard
afgeltaan wierd.
CLHRMONT EN ARGONNE, kleine ftad in 't hertogdom Bar in Lotteringen op een heuvel , daar
de vloed Ayr voorby loopt, benevens den titel varteen graaffchap. De kroon Vrankryk heeft dit lancl
in den 30 jarigen oorlog weggenomen, en in dert
Pyreneefchen vrede behouden.
CLERM* NT ÊN BEAUVOISIS , kleine itad op het

eyland van Vrankryk, benevens den titel van een
graaffchap.
CLERMONT DE JLODEVE , kleine ftad benevens
een fterk flot in neder-Laiiguedoc, aan den vloed
Lergue. '
CLERVAL , kleine ftad , heerlykheid en flot aan
den vloed Dub, in het hertogdom Mumpelgard,,
4 mylen van Mumpelgard.
CLERVALL , zie Ciauvaux.
CLERVAUX, zie clairvaux.

CLERY, ftad in het gouvernement van Orleans
aan de Loire, dicht by de ftad Orleans.
CLES , ftad in Zwitzerland, in 't canton Freyburg,
aan den vloedOrbe.
C LET TEN BERG , kleine ftad , amt en bergflot,
waar op voor dezen de graven van Hohenftein,
en laatft de graven van Witgenftein gewoont hebben. Tegenwoordig hoort het den koning van
Pruiflen toe.
CL ET TG ow, klein Iandfchap in Zwaben aan het
Zwarte-wald in Turgow , 't welk zich van ; chafhaufen tot aan Waldhut by de 4 mylen weegs den
Rhyn af uitltrekt, en voorheen de graven van Sults
toebehoorende, maar nu zedert 1687. na 't afftcrven des laatften graaafs van dit geflacht van Jan
Ludwig , aan den vorft vari Schwartzenberg toekomt welke hierom in den vorft en - raad op den
ryksdag te Regensburg zitting en Item zoekt.
CLEVE , zie Chiavenna.

CLEVELAND , i$ een groot ftreek lands in het
noordlyk deel van de provintie York in Engeland.
CLIENT , een die zich onder de befchutting en
befcaerming van een ander geeft. Cliënteel, befcherming, en ichut.
CLIMAAT of landltreek, is een deel des aardtryks
tufTchen twe paralelie kringen van den nacht en dag
evenaar, in 't welke de langfte zomerdagen zich
tot een zeker getal uren uitftrekken, en een climaat is van het gene dat daar naait aanlegt daar alleen in onderfcheyden, dat de langfte zomerdagen
in het één een half uur langer of korter zyn als in
het ander.
CirN, zie Cb^in,
CLINCAR , zie Cabarres.

CLING , flot enBeyerfch pleeg-gericht in't aartsbisdom van Saltsburg , niet ver van Waflerburg9
onder het rent-amt BurgJiaufen behorende.
CLINGrN , flot , fteedje en amt in Thuringen,
den vorft van Schwartsburg-Sondershauien toebehorende.
CLINGENDAAL , een flot in Holland , een myl
van den Haag , daar de Heer van 3. Annaland
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koftelyken tuin heeft aangelegt. Tegcn\voor... vcrfcheyde wcgen over de A1pen naar het G raauwbundter land lopeno
dIg komt het den Heer Slicher toe.

CLING:ENMUNSTER, was voor dezcn ecn ryk
Rooms-kloofter in de ncder-Elfas , 2 mylen van
Landau, maar tegenwoordig is her Luitcrfch , en
-ftaat onder de befcherming van den keurvorft van
de Palts.
CLISSA.
beroemde vefling op ccn fleile rots in
Dahnatien: den Venetianen tockomende , niet ver
van Salona.
• CLITUNNO, vloed int hertogdom Spoleto, welke zich in de rivier T opin 0 ontlaft,
CLIVANO, Turkfche Had iri Bofnien, die voor. hecn grot en handel placht te dryven. In 't jaar
I(·gO. wierd zy van de Venetiancn , welke hier
dicht by de Turken in de vlucht gctlagen hadden ,
•
geplundert en in brand gefioken.. r
(:LOD bN, kleine ftad In de ~axl1che keur-kreits ,
benevens een prooftdy, die de univerfiteit van Wittenberg ingelyft is.
CLOGHER, CLOCH;ER , tamelyk verwoefle Had in
het Ierfche E:raaffchap Tyronne, benevens eern bisdom onder"den aarisbiffchop van Armagh beho-

. CL US,ON, CHISSON, vloed in Dauphine, welke
in c~e l~lpen ontfpringt en z.ich in den Po flort,
CLUSON , een van de Waldcnz.er valeyen
den
,-~
koning van Vrankryk toekomende.
. CL UYD, CL YD, grate rivier in zuid-Schotland ,
die aa~ de grenzen van het graaffchap Annandale
ontf~nngt '1 en zich in de golf van Cluyd , of jE~
ftuarllUTI G.lot2C ftort.
CLUYDF.SDALE, landfchap in zuid-Schotland, tuf...
[cl:en de landfchappen Lenox, Sterling, Lothiane,
rlve[d~le, Efdale, Annandale, Nithefdale, Byle
en Rheinfrew, Het word in onper- en neder- Cluydefdale verdeelr.
!
CLUYS"GAT , een gat aan 'weerzy van de boeg
der fchepen , waar door het kabeltouw word g~~
viert en ingehaalr.
CLUZZI ~ zie Cognitx,
CLY, kleine fiad ben evens den titel van cen barony, niet ver van Aofta in Piemont,
CL YM, zie Cbntn.
. CLYN "kleine Had in het graaffchap Southerland
in noord-Schotland , niet ver van den mend der nrendc.
CLON, CLONEY, CLOYNE, kleinemaar verrnaak- vier Brota.
Iyke en welbewoonde Had in hct Ierfche graatTchap
CNESOW , flad in het waiwoodfchap Chelm jn
Cork in Leiniter , hecft zirting en Item in 't Ier- Polen.
CNYPHAUSEN, lLie Kniphuifen.
fene nariement , als oak een bisdorn ~ onder den
COA, vlocd in de Portugcefche provintie Tra los;
aa rtsl:iirchop van. Cashel Ilaande,
CIO~.JEFOR T, kleineHad in het Icrfche graaffchap Montes, wclke zich in de Duero ontlatl,
COACHEU , ilad in China in de provintie QuanGJl10w a v in Connanght , .benevens een bisdorn,
'tung.
onder c1~n aartsbiiichop van Toam behorende.
COADJUTOR, hietin byzonderen opzichte de ge('LONMLL , CLOMEL-., kleine ftad of vlek in het
Jerfche graaf[ch~p 'riperary, in Mounfter , aan den ne ,welke een geefilyken keurvorfl , aartsbiflchop;
vloed Sewer of Shoure, Deze plaats heeft zitting biflchop , adminitlrator en abt by, ZY11 leven tot hulp
gegeven is , om hem na desz elfs dood in de geetten item in 't Ierfche parlement.
Iyke waardighcid op te volgen,
, CLOOSTER, zie Klo(}/ter
(~OADJUTRICE,. is in een nonnenkloo11:er ofvrOl1
Cl.OPP ENEURG ,kleine :ftad: , behevens een fietk
:\lot en groat aU1tin 'tbisdoln Munfter , itarl _de . ,ven-fiift even 'het zelve, 't geen een coadjutor in,.
't manlyke is, deLe naanl is in Vrankryk leer
~one.
'
CLOSTER LE, heerlykheid en kleine fiad benevens getueen.
COANZA, grate vloed in Ethiopien, "\velke zich
-een fchoon !1ot in de Satzer-kreits in-Bohelnen, den
graaf van T hun) die claar reiideert, toebeho- by het eyland I-Joanda in de Ethippifche zee fiort.
COBI NOVA , kleine ftad aan de rivier de Sau in
lend-e.
Ongaryen, niet ver van Sabacl.
CLVGNY , abdy in het hertogdoln Burgundien,
COELL N TS, \velbeveftigderefidentie-flad des.kent'.",
in het landfchap i\1oconnois.
varilen van 'frier op den I-londsrug gelegen, claar
eLOID ,- zie Cluyd.
Cr.. UNDlR T, kleine' :beveftigde plaats in zl1id-H'Ol- de iVloez,el en de Rhyn te zanlen lopen, de eerHe
land, op het eyland :Ruygenhil, aan de Brabant... aan de Linke, de .?ndere aan de rechte- 'LV de. l"efehe gren'len.." . .
. gen over aan den Rhyn legt devefting Ehrenbreit.
.
CLUNI, ldelne fiad In het graaffchap- Marr In Hein op ,deB berg.
;, noord-Schct1and, niet ver van den vloedDon, 4 , COERINA ,ftad in. het ~tVaiwooclfchap Bricfcia in
Li~tauwen.
nrvlen ten noordweften van Aberdeen.
COICR G. ,vpritcnpoln tuiTchen bet Bareutfche;
"'CLUNIACENSER - ORDE , heeft haar aanval1g in
het jaar 9 I 2. uit de Benedittyner or~e' van een abt ~hnringfche , ~-lennebel~gf(he ~n Ban1bergfche ge~
Ben1us genomen, die in het Burgundlfche dorp Clu- bled ,'&egrypt In een ru.uuer 'lIn d,e. gantfche Hild..,
burghaufifche landsportie in zich, behalven het alTlt
gny een kloofter ilichtte.
Koningsberg; 111aar in een enger zin de alTIten Co~
CLUNIiS, zie chlurl1iZits.
CLUSE, kleine Had in het landfchap Faucigny 'in burg, Neuilad "Neuhaus en Sonnenfeld, benevcng,
de fleden Coburg, Sonnenberg, Neuilad en Roo<>
Savoien, aanden vloed Arve.
CL us ON , kleine Had in het landfchap Bergalnaf- dach, \velke een byzonder vorftendolll uitlnakcn ,
(0 in 't V enetiaans geb~ed, in ,velk\; lalldHr~t;l~ heeft ook op de Ry,ks -en opper- Saxifche kreits..
l}
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'dagen zitting en ftem , en behoort, hoewel het in Moezel in het aartsbisdom Trier. > daar omtrent
Frankenland legt , tot den opper-• Saxifchen-kreits. walt fchone wyii.
Na t afflerven des laatften hertogs van Saxen-Co.COCHER, zie Koe her.
burg Albertus, i n ' t jaar 1699, en Chriftiaaii. van
COCHILA, vloed in 't ryk van Napels in Calabrifc
Eifenberg 1709 , als ook Henrik van Rörnhild, citra, welke in't Apennynfche gebergte ontfpringt,
1710, is'over deopegevalle landgoederen onderde en zich in de golf van Taranto itort.
ïieeren broeders en neven van de Gothafche linie
COCHIN , klein koningryk en ftad op het Schierverichil over de opvolging ontftaan, 't welkte Wenen eyland van Indien, aan dees zyde van de Ganges
voor den Ryks-hofraad gehangen heeft,en het land zo op de kult van Malabar , wiens koning onder de
lang op den gemenen naam geregeert geworden is; befcherming, der Hollanders ftaat. Hier worden
evenwel heeft de Ryks-hofraad eindelyk in 't jaar veel St. Thomas-chriftenen gevonden, die hun Gods1714 een definitief vonnis m deze zaak uitgefpro- dienft in de Chaldeeuwiche fpraak verrichten, en
kem, en het tuflchen de vorftelyke Huizen opge- de hooftftad van den zelven naam komt de Hol- jecht vergelyk en erfverbond meeitendeels bekrach- landerstoe, welke zy 1663 den Portugezen afgetigt, het huis van Saxen-Gotha de voile Eifenberg- nomen hebben. Zy'is na Goa de grootfte ftad,
fche landsportie met alle recht, om de zelve we- en legt aan den kleinen vloed Cochin welke hier
derom in het vorftendom Altenburg in te lyven, in de zee loopt.
in 's gelyk het oerfènen van de hoge rechten in de
COCHINCHINA, koningryk in Indien aan de overGothafche , Altenburgfche, Coburgfche en Hen- zyde van de Ganges, aan een zee-boezem van den'
nebergfche landen , benevens een manlyke portie zelven naam, 't welk in. 6 provintien verdeelt word,
voor uit toegewezen, en het huis van Saxen-Saal- en wier koningen den keyzer van China cynsbaar
feld zyn erflands-portie uit alle drie broederjyke na- zyn. Daar word hier veel goud, zilver, kaneel*
latenfchappen, en wel de Coburgfche, Eifenberg- peper enz. naar andere landen vervoert De Roomsfche, als ook Eifenberg-Römhikliiche portieu in 't gezinden hebben voor enigen tyd Miffionaiïffen in
vorftendom Coburg, maar de Romhildfche portie dit land gezonden, om de inwoners tot het Chri-*
in dezes lands aandeel toegedeelt. Aan het huis. ften geloof te bekeren, die evenwel veele vervolSaxen-Meiningen zullen deszelfs drie erfportien uit gingen hebben moeten uitftaan, en alzo grote hin~,
het Coburgfche , Romhildfche en Eifenbergfche derpalen gevonden hebben.
goed gedaan worden,, evenwel, zo dat het niet met.'
COCIR > zie Ccjjtn
«Ie manlyke portie, die het Gothafehe huis vooruit
COCKPIT T , zie Kochfjh
heeft, concurreren mag^ Saxen-Hildburghaufeti zal
Coco, CAPO COCO , Boco > een der heroemfte
de halve Coburgfche Ryks-ftem, door het vergelyjk van Saxen-Gotha 1681 overgelaten, behouden, voorgebergtens in Sicilien.
CÖCOS-ËYLAND , is een eyland in de Stille-zee
ook uit hoofde zyner eriportien na het Gothafche
vergelyk te werk gaan, en voor't overige by deze in zuid-Am erica, van de Spanjaarden aldus genoemt,
verdeling toegezien worden, dat de verdeling en om de menigvuldige Cccos-bomen die 'er^op wafvereniging der landen zo veel 't mooglyk is ver- fen. Het heeft omtrent 7 of 8 mylen in den omhoed , de ryks en kreits gerechtigheden niet ver*- trek, en aan de zee gehele bollenen van Cocos*
mindert, en het vonnis door Raadsheren, die erva- bomen 5 is ook met enkelerotzen omringt, zo dat
ring van des landszaken hadden, ten einde gebracht 'er de fchepen niet aan komen kunnen > beha!ven
ten noord-ooften, alwaar een kleine haven is. Daar
yvierd.
legt ook een Cocos-eyland in de Atrikaanfche-zee
COBURG , hooftftad van 't vorftendom van de- by het eyland Madagafcar, en noch een in de Aaen naam aan de Jets in Franckenland, van mid- ziatifche-zee by het eyland Sumatra.
delmatige groote , maar fraar- geboud,, 4 mylen
CODA DI VOLPE* voorgebergte in Calabria oltra
\ran Schleuiingen, benevens een vorftelyk flot Eh- in 't ryk van Napels.
renburg genaamt, hier is tot noch toe een gemene
CODEX LUDOVICIANUS , is dat Wetboek in Vrankvoritelyke regering geweeft. Zy heeft een illuftre/ ryk, waar naar zich de gerechtsbedienden moeten
ichool, om 't welke in een univerfiteit te verande- richten , en waar in de lands wetten voorgefchre*
ren de vorftelyke Gothafche huizen reeds in 't jaar ven zyn. Het is 1667 opgeftelt.
2677 privilegie van den keyzer verworven hebben,
CODICIL, is een uiterfte wil, daar zo veel.geen buiten de ftad legt een taamlyk gefortificcerde tuigen en plechtigheden niet in verdicht worden
citadel. Zy wierd den 29 January 1711 wegens, als in een formeel teftament.
liet verfchil over de opvolging tuflchen de vorften
CODOGNO, ftad zonder muren of een groot vlek
van de Gothafche linie met Saxen-Gothafche troe- in 't hertogdom Milaan in het gebied van Lodi,
pen bezet.
de prirxfTen vanTrivultiQ bezitten het als een MilaCOCA , kleine oude ftad in oud-Caftiiien in Span- neefch leen.
j e , aan de kleine rivier Elerana.
CoDRosco, zie Cotrasko.
CoccEjANtN, worden de navolgers en aanhanCODS-CHERIFF , zo noemen de Turken de ftad
gers van johannes Coccejus, een beroemden enge- Jeruzalem, en 't betekent zo veel als de heiligheid
leerden Gereformeerden Theologant in de voor- der vorften.
gaande eeuw in Holland, genoemt.
C O E G , zie Koeg.
CQCHEIM , KOCHEIM , kidne ftad en flot aan de
CQEIESIIHEN ? zyn mnnniken. welke een wit
Dd a
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onderkleed en een zwart fcapularium of fchoudernrantelmet grote en wyde mouwen dragen , wier
(lichter Cceleftinus in de 13 eeuw leefde. Zy volgen den regel van S.Benedidus, en paus Gregorms
X. heeft deze orde in het jaar 1274 op het concilie
van Lion beveiligt.
COELIBATUS, betekent den ongehuwden naat. _
CoENOBiTtN, zyn die munniken welke zich in
kloofters ophouden en den Godsdienft verrichten,
daar de Kluizenaars tegen geftelt worden.
CovsFtLD , kleine gefortificeerde ftad aan den
oorfprong van den vloed Berkel, daar de biiïchoplyke refidentie was, eer de ftadMunfter onder zyn
gehoorzaamheid quam.
COESNON , zie C vesnon.

COEVORDEN . ilad in Overyflel aan den kleinen
vloed Aa, en de hooftftad van het landfchap Drent.
Zy is een wichtige pas, en zo wel wegen de moeraden als door haar veftingwerken zeer fterk, nademaal zy een reguliere zevenhoek is, en dooreen
iterk flot befchut word.
COFFFR^R

OF THE KINGS HOUSHOLD , is een

voornaame bediende aan het Engelfche hof, en de
ïiaafte na den Controleur, hy heeft zo wel in de
Rcntkamer als elders byzondere opzicht over de
kamerbedienden , dien hy in 't gemeen hun loon
telt.
COFFRE , Moordgroeve , zie Cafematte.
COFFRES A FBU, zie Vuurkiften.

COFFY, een zeker foort van bonen die overvloedig in het koningryk Yemen in gelukkig Arabien
groeien, en waariut men een drank vervaardigt,
die hedendaags door gants Europa zeer in zwang
gaat.
COGGESHALL, Üad in Eflex in Engeland.
COGN* , kleine ftad niet ver van Aofta in Piemont, waar naar de omleggende landftreek Val di
Cogna genaam t word, komt den bilTchop van Aofta toe.
COGNAC, zie Coigna.

coi. COK. COL:
ryk, heeft een vruchtbaren wyngrond. Zy vom
den titel van een kaftelany, en is de geboorte ftad
van koning Francifcus I , die daar een veiling heelt
laten aanleggen.
COILA , zie Kyle.

. CoiMBRA, grote ftad in de Portugeefche provintie Beira, aan den vloed Montego, waar door zy
in twe delen gefcheyden word, benevens een unï~
veriiteit, welke 1290 gefticht is, en een ryk bisdom , onder den aartsbitfchop van Braga itaande.
Zy voert den titel van een hertogdom, daar zich
de zoons der koningen vanPortugaal zomtyds naar
hebben laten noemen , en is aan alle kanten met
olyfbomen en wynbergen omringt. Daar is ook
een prachtig Jezuiten collegie, 't welk* weinig zyn
's gelyken heeft.
COKERMOUTH, kleine Had en vlek inCumberland
in Engeland, aan den vloed Coker, heeft zittingen ftem in t Parlement.
COKET , COQUET , klein eyland , dicht aan de
kuft van Noorthumberland in Engeland.
COL, klein eyland in -chotland, en een van de
eylanden Weiternes, is 5 mylen lang en een breed,
Heeft 2, kleine fteden.
'< OLAITO, vlek en flot in Italien, in de Trevifer-mark, heeft den titel van een graaffchap, waar
van de graven van olalto den naam voeren.
COLAN, klein koningryk aan de kuft van Malabar in Azien, op het Schier-eyland aan de ei zyde
van de Ganges.
COLBAÏS , een amt in voor-Pommeren , in 't

Stettynfchv gebied, dicht by het meir-Maduje, den
koning vanPruiften toebehorende.
/COLB^RG , grote en gefoitiriceerde koopftad in
't vorftendorn Camin in achter-Pommeren , daar
de vloed Perfante of Pfant in de ooft-zee valt , en
daar zy een haven heeft', den koning van Pruiffen
toekomende,. Zy is voor dezen een Hanfee-ftad
geweeft, en dry ft noch tegenwoordig goeden handel op Polen, en heeft een fterke icheepvaart naar
buitenlanden, en goede wol-manufaduren, inzonderheid van Ratynen, een koop-beurs op het ftadhuis,
en een collcgiaal-ilift, dat uit een deken en enige
kanunniken befiaat.
CoLCHtsTER, hooftftad van het graaffchap Eifex
in Engeland, aan den vloed Coine. Zy is wel beveiligt , groot , volkryk , en dry ft goeden handel
met lakens en zyde iïofFen.

COGNATEN, bieten de vrienden en bloedverwanten van de moederlyke zyde , anders ipil-magen
genaam t.
COGNI , CONIA , hooftftad van klein Azien in
groot Caramanien. Zy is de verblyfplaats van een
Beglerbeg van Caramanien . en had voorheen een
aartsbiiTchop.
C GNITS. taamlyk grote ftad inDalmatien, den
COLCHID s , zie Mmgrelien.
Turken coebenorende. Op de landkaarten word
C01 DI M
-I GE N , zie Yoinnpn.
Ey gemecniy^ Ciuzzi genaaint.
COLDING^N, keuv-Hancvers amt aan de Leine,
COGNUE, fchone en vermaaklyke Had inVrankyyk, üeeft zeer diepe en droge gjachten, die met in 't vorftendom < alenberg
COLDINGHAM , hooftftad der provintie Merchia
tamme harten bezet zyn, welke ook door deiiad,
gelyk ander tam vee, lopen. Hier w7aft het fcho- in 't zuid-Schotiand. 't Is een kleine plaats dicht aan
ïie fruit, dat de koning van Engeland zo graag op de zee.
COLDITZ, kleine ftad en amt aan de Mulde in
Z.yn tafel i-eeft.
COGUETO, COGORETO, kleine ftad aan de Li- Mifnien, in de Leipziger-kreitz, 4 mylen van Leipguftifche zee, niet ver van Savona in "t Genueefche zig. Hier is een diergaarden en flot , 't welk gegebied, daar de beroemde Chriftoffel Columbus, meenlyk een verblyf der keurvoriielyke wedudie de nieuwe wereld ontdekt heeft , geboren wen is.
COL EN BERG , zie Colmberg»
T/ierd.
COÏGNAC, COGNAC, kleine Had aan den vloed

Charante 9 in het landfchap Angoumois in Vrank-

COLIBRE , zie Collioure.

CoiiBRi, apaanfch eyland op de Middelantfche
zee 3

COL,
t c é , In- de golf van Valentia. Het is klein, on-•
bewoont, en word door de zee in 6 of 7 delen ge-•
fcheyden.
COLIGNY , vlek in het graafichap Burgundien,
't welk den naam aan het beroemde geflacht Coli'gny geeft. Het word ook Coligny Ie Viel genaamt, dewyl 'er een ander, Coligny Ie Neuf geKaamt, in de provintie Brefle legt, welk laatftgenoemde hertog Leopold Eberhard van Wurtemberg-Mumpelgard in 't jaar 1709 aandeheeren van
Sanderileben, die zyne matres de baronnes de 1'Efperance by haar vorigen man gehad had, gefchonken heeft, die tegenwoordig daar naar graven van
Coligny genoemt worden.
COLIMA, itad inde audiëntie van Mexico, inde
provintie Mechoacan in noord-America.
COLIN , zie Koliv.

COLISAUM, een prachtig amphiteater te Rome,
tot Schouwfpelen en dieregevechten gefchikt, 't welk
Vefpaliaan heeft beginnen te bouwen, enDomitiaan
vo'tooit. Tegenwoordig üaat 'er qualyk de helft
van, en voornaamlyk is'er door de aardbeving van
het jaar 1703 een groot ftuk omvergeworpen.
COLLANSA. , zie Gollenfa.

COLLAU ., ry ke koopftad in Peru in zuid-America,
welke eigendyr: de haven van de itad Lima is.
COLLATERAAL-RAAD in Napels is een hoog collegia, waarin de gerechts-zaken en inzonderheid
de appellen afgedaan worden.
COLLATERALES, zyn vrienden die elkander inde
fcydlinie beuaan, als broeders/zufters, zufters-kinderen, vaders-broeders en zufters , moeders-broeders en zufters, gelyk ook derzelver kinderen.
COLLATIE, niet by erffeniffen, wanneer een kind
dat gene, 't welk hy iceds by zyner ouderen leeftyd van dezelve ontfanDen heeft , in de gemene
erfFenis moet norengen of zich laten aftrekken.
COLL^TCN op vallens-'y.ien, biet onder de Catholyken liet avond-ae:i van enkele koude ipyzen,
en vruchten , ais oiyvc. amandelen, vygen, roxyncn, appelen, peren, pruimen enz. waar by evenwel geo >rlooft is wyn ie drinken.
COLLATIONEREN, niet-een afichrilt tegen het origineele vergelyken , of het daar meê over een
komt.
COLLAÏOR, zo word de fchuts-heer van de kerk
genaamt , dk de benoeming van den Predikant
heeft, of andere amten en beneficien vergeeft.
COLLATUUR, is het recht om een Predikant te
benoemen, en denzelvenaan het confiftorie teprefenteren, om hem te laten beveiligen.
CCLLB , kleine Itad op een heuvel in Toskanen,
niet ver van den vloed Elza, benevens een bisdom
dat onder den aartsbiüchop van Florence behoort.
COLLE , kleine vloed in Champagne, valt een half-myl boven Chalons in de Marne.
COLLE , OLLO , itad in 't Koningryk Tunis in
. Africa aan de Middeiantfche zee, daar zy een becmame haven en een zce-boezem van denzciven
naam heeft.
COLLECTEN, in Duitfland zyn fchattingen, welke tot nut van het gemene beft gezamelt wor-

hging der kreits-Standen in eenkreirs uitgefchreven
worden; of landfehattingen, die ieder heer in zyn
land uitfehryft: of ryks-ichattingen, welke van den
keyzer met bewilliging der Standen in 't Roomfche
ryk uitgefchreven worden. Zy worden ook verdeelt in ordinare, de gewoonlyke lallen als idioten
lot , en extraordinare , die buiten gemeen opjelegt worden, als befchermings- "oorlogs- en Turkenlallen, inquartiering en proviant- gelden enz. diergelyke buitengewone Turken-fchattingen heeft zyn
keyzerlyke majefteit in den laatiten Turkfchen oorlog van het gehele Roomfche ryk verzocht, en is
zulks ook van de Standen op den ryksdag bewilligt.
CoLLECTtN , worden ook zekere fpreuken of
korte gebeden genoemt, welke de prieiters op begraaffenifTen of in de vefper voor het altaar uit het
kerkboek zingen.
COLLECTEN worden ook zekere gelden genaamt,
die men in kerken of gezelfchappen verzamelt, 0111
daar door luiden die verdreven, of door brand en
andere ongelukken verarmt zyn, by te ilaan.
C Ö L L E D A , Zie College.

COLLEDE, Keulen aan de LoiTa of Luft, fteedje in Thuringeji, de graven van Werthern toekomende.
COLLEGIALE DAGEN, worden de keurvorftely-

ke dagen in 't Roomfche ryk, en van velen ook
de ryksdagen genaamt. Zie Keurvcrjien dagen en
Ryksdagen.

COLLEGIALJTER , gezamentlyker hand , wat in
een vergadering van enige perfonen eenftemmïg beflotcn word. Collegialiter te zamen leven, als brave luiden paft.
COLLEGIA-T-KERK , beftaat uit een collegie van
kanunniken, welke zich by na gelyk de reguliere
munniken naar zekere ftatüten en regels fchiiiken.
Wanneer het vaft geitelt is een valt getal van zulke kanunniken aan te nemen , word zy Ecclefia
numeiata genoemt , maar wanneer naar maat der
inkomften dan eens meer dan weiniger aangeftelt
worden , hiet zy Ecclefia non numerata of receptiva.
COLLEGIO , is te Venetien een vergadering der
voornaamite leden van de Republiek , en bellaat
uit den Doge en 25 Venetiaanfche edelen. Uit dit
collegie gaan de oidero aan alle andere collegien en
gerechtshoven af, hier word den gezanten en andere uit- en inlandfche Miniiters gehoor verleent,
enz.
COLLEGIUM ILLUSTRE, te Luneburg en Tubin-

gen zyn byzondere gedichten , tot onderwys en
opvoeding van luiden van hoge geboorte gefchikt*
COLLEGIUM NATURA CURIOSORUM , nam

1672

te Schweinfurt in Frankenland zyn aanvang, wiens
Stkhter was de beroemde Geneesheer Joh. Laurent.
Bauichius, en zyn naarvolger Fehr heeft het verder tot volkomenheid gebracht; nademaal de be~
roemfte leeraren in de geneeskunde van gants Europa
in dit genoodfehap zyn aangenomen, en door dezelve de colleciio Ephemeridum Medico-Phyficarum of verzameling van Genees- en Natuur-kundige dagregifters tot noch toe gecontinueert word,

.dcn. Zy zyn of kreits-fchattingen ? die met bewil- Keyzer Leopold heeft dit collegie m 't jaar 1687
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COLMARS, kleine ftad in opper-Próvence op de
Alpen aan d(tn vloed Verdon.
COLMBERO, CoLENBtRG, flot, dorp en caftenCOLLENSA, COLLANSA, COLLONSA, een van de
amt in Frankenland , den markgraaf van Anfpach
eylanden Wefternes onder Schotland behorende.
COLLICOLLUNG, ftad op de Gumeeiche kuiten m toebehorende.
COLMBHRG, zie Culmherg.
Africa.
COLME , vloed in Vlaanderen, die eigentlyk een
COLLIOURE , kleine ftad m het graaflchap Roufarm
van de rivier de Aa is. Hy ontlait zich in het
fiilon niet ver van de zee, heeft een goede haven,
canaal van Duinkerken.
en hoort Vrankryk toe.
COLMENAR, ftadinnieuw-Caftilien aan den vloed
COLLOQUIUM, een mondgefprek of zamenfpraak.
In zekeren zinhiet hec een geiprek over den Gods- den Taag, niet ver van 't koninglyk luft-llot Adienitj wanneer de godsgeleerden van twe tegen- ranjuez.
COLMENSEE , zie Culmfee.
ilrydige gezintheden op een beftemde plaats op beCOLMHIL , zie CholmbiL
vel der hoge overigheid te zamen komen, over de
COLMOGOROD , kleine ftad in de Moskovitifche
geichilpunten met elkander redentwiften , en het
daar omtrent eens zoeken te worden. Diergelyke provintie Dwina , aan den vloed van den zelven
byeenkomtt is 1519 teMarpurg en 1619 te Regens- naam.
COLNE, vloed in de provintie EfTex in-Engeland,
burg tuffchen énige Katholykfche en Luiterfche
Godsgelecrden, i n ' s gelyk 1586 te Mumpelgard, welke zich beneden Colchefter in de Duitfche zee
en 1645 te Thoren in PruuTen tuffchen de Luiter- ftort.
COLNE , ftad in Lancashire üi Engeland.
ichen en Gereformeerden, en noch veel andere meer
COLO, vlek in Groot-Polen, in't waiwoodfchap
gehouden. Maar by na alle die colloquia zyn vruchteloos afgelopen , nademaal niemand den ander Kalifch, aan den vloed Warta , 8 mylen ten noorheeft willen toegeven, maar ieder by zyn mening den van Kalifch.
COLOEIANO , kleine ftad in Piemont , anderhalf
gebleven is.
COILOREDO, bergilot in Frioui, waar naar een myl van Vercelli.
COLOCHINA, kleine ftad in Morea, in het landoud en beroemt graaftyk geilacht in de keyzerlyke
erflanden den naam voert. Het heeft zich ook in fchap Zaconia aan de golf van Colochina,
COLOCZA ? ftad in 't graaflchap Bath in opperBohemen uitgebreyd, en 1719 wierd graaf Hieronymus van Coiloredo, toenmaals Gouverneur en cap- Ongaryen , aan de Donau , benevens een aartstein generaal van Milaan , tot den Ryksvorften bisdom. Zy quam 1686 aan den keyzer.
COLODI, beveiligt vlek in 't gebied van de Reitand , als ook tot het erf-fchafmeefters amt van
publiek
Lucca.
Bohemen verheven, die naderhand in 't jaar 172.5
COLOGNA , kleine ftad in het Venetiaanfche
keyzerlyke opperhof-maarfchalk wierd, maar kort
daar op 1716 ïlierf. Zyn broeder Joh. Baptifta, landfehap Paduano, aan de Veroneefche grenzen.
COLOM , ftad in 't waiwoodfchap Reuilen in
graaf van Coiloredo 9 die tot hier toe keyzerlyke
Ambaffadeur te Venetien gcweeft was, kreeg hier Polen.
COLOMBATA D I TREPANI , klein eyland aan de
op de opperhof-maarfchalksplaats aan 't keyzerlyke
weftlyke kuft van Siciiien.
hof.
COLOMBI , klem eyland in de Barbaarfche zee»
COLLUCIA, LAGO t>£LLA COLLUCIA, o f A c H E COLOMBI , ftad benevens een haven op het eyKUSCA , ftad en moeras in Terra di Lavoro in 't
land Major ca.
ryk van Napels, langs de zee-kuit.
COLOMBO , gefortificeerde ftad benevens een kaCOLLUDEREN, hiet met iemand te zamen fpanfteel aan de weftlyke kuft van het eyland Ceylon,
iien tot eens anderen fchade.
COLLUM , dorp in Friefland, 't welk Herken koop- welke de Portugezen eerft aangelegt,' maar de Hollanders in't jaar jaar 1656 verovert hebben. Zy is
handel dry ft.
COLMAR , een van de tien ryksfteden in de El- de reiidentie-plaats des Hollandfchen gouverneurs.
COLOMENSXA, luft-llot van den Czaar, omtrent
zas, welke men uit vele omftandigheden voor de
hooftitad van de opper-Elzas houden kan. Zy legt 6 mylen van de hooftftad Mofcau, in een aangeaan de eene zyde aan de 111, aan de andere in ;t name en welbewoonde landltreek.
COLOMÜY , kleine ftad in Polen in Rood-Rufvlakke veld, waar door de riviertjes T h u r , Laucht
en Fecht lopen, waar van de laatfte de molens in flen , aan den vloed Pruth, in welkers nabuurfchap
de ftad omdryft, en de beekjes in de ftraten maakt. beroemde zout-mynen zyn.
COLOMIERS , kleine ftad in het landfehap Brie in
Anno 1673 maakten 'er zich de Franfchen meeüer van , wierpen de oude ftadsmuren omver , en Vrankryk, aan den vloed Morin. •
Co LOM NA, zie Columns.
lieten ze 1675 recht veriterken. Maar naderhand
COLOMNE , COLONNE , is een lange ry troepen
is alles weer geikcht, zo dat men 'er tegenwoordig niet als een muur, die miffchien een piek hoog en bagagie van een Leger, 't welk marcheert. Men
is, om ziet. Zy ftaat noch onder Vrankryk, en maakt naamlyk vierderly afdelingen , op dat het
wat de advocacy aangaat , dezelve heeft de Mar- gantfche Leger te gelyk en naar eene plaats door
qms de Mazarm na des kardinaals dood behouden verfcheyde wegen marcheren kan. In een colomne marcheren , hiet zo veel als in de marich m
en verpacht»
plaats

met fchone voorrechten begunftigt, van wicn het
ook Sociecas Leopoldina genoemt is.
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plaats van een breed front een lange rey maken, lyke afgezant aan het pauslyke hof by overgeving
Zo zegt men ook in een colomne zeylen , wan- van de Nar^olitaanfche 'Felle is. Dit voorname geneer de fchepen achter malkander in een linie flacht heeft ook zyn takken in Spanje en Duitliand
uitgébreyd, waar van de laatile ichonc goederen in
zeylen.
COLONEL, overfte, is een opper-Officier, welke Silezien in 't vorftendom Oppeln bezitten , en zich
een regiment te paard of te voet komnrandeert, en ryksgraven van Colonna, edele heeren van en te
mee in den krygsraad zit. Wanneer de comman- Fels noemen.
dant van een veiling niet tegenwoordig is, bekleed
COLONNA, gering vlek in den kerkelyken Staat
de oudite overfte van de bezetting deszelfs plaats. in Italien , in campagna di Roma, het huis
Een overfte onder het voetvolk moet in den ilag te van Colonna toekomende, en in 't byzonder daar
voet voor zyn regiment ïlaan, hy voert een halve om aan te merken , wyl dit huis daar naar den
piek, en doet geen wacht m het garnifoen, maar naam voert.
moet evenwel op commando , convoy of party
COLONNE , CAPO DELLE COLONNE , een voor»
marfcheren. Alle avond moet hem de adjudant des gebergte in Calabria oltra in 't ryk van Napels.
commandanten order en 't woord brengen,.en hy
COLOREDO, zie Colloredo.
geeft den adjudant alle avond lalt, hoe het met COLORNO, fraaie ftad aan den vloed Parma, in
het regiment zal gemaakt worden. Zonder zyn het hertogdom Parma, daar zich de kleine vloed
weten mag geen captein een foldaat aflcheyd ge- Lorno met de Parma verenigt.
ven , en hy neemt de regiments on kollen op.
COL os, kleine ftad in Zevenbergen, heeft goede
COLONEL GENERAL , is by de Franfchen die ge- zoutgroeven.
ne , die een gants corps van zekere foldaten comCOLOSSUS, een figuur van grootte als een reus.'
mandeert en zyn onder hen bekent:
Men noemt ook alzo de gebouwen , wanneer zy
buiten gemeen groot zyn, gelyk de Pyramiden m
1. Colonel General de i infanterie des Suijfes v* des
Crïfons, of de ©pper-Oificierdie deZwitzers, wel- Egypten , en de oude Schouwburgen waren. D e
ke in 's konings dienii ftaan, commandeert, welke be- eigentlyk zo genaamde Coloffus was defiguurvan
diening tegenwoordig de prins van Dombes heeft. een man, die onder de wonderen der wereld ge2. Colanel Gene fal des Dragons, die over de Dra- teld wierd, en Hond dezelve in de haven vanRhodus, zo dat de fchepen tuflehen zyn benen kongonders en ;andere Gens iïArnm geïtelt is.
3. Colonel General de l infanterie Francoife, welke den doorzeylen. Zyn hoogte was 60 ellen , en
bedienmg na de dood van Mr. d'Efpernon door een niemand kon zyn duimen omvatten. In de hand
ordonnantie van den 2.8 Juli 1661 opgehouden heeft, . hielt hy een vat waar in vuur aangeftoken wierd p
daar hy anders de gantiche Franfche Infantery, com- om de fchepen in plaats van een baak te dienen.
COLCSWAK, zie Claufenburg.
mandeerde , alle amten vergaf, en by ieder regiment een eige compagny had , la Colonelie ge- CoLRAiKE, COLRANE, klein landfehap in Ulfter
in Ierland, aan den vloed Banne, is een deel van
naamt.
4. Colonel General des chevaux legers, of over de het graafichap Londonderry. Het vlek Colraine,
daar een iterk flot itaat 9 heeft zitting en ftem in 't
lichte paarden.
COLONIEN of volkplantingen worden die plaat- parlement van Ierland.
COLÜBRA , Turkfche ftad in Servien aan de San.
een genaamt, daar men enige luiden en huisgezinnen uit hun vaderland naar toe zend, om ze te be- COLUGA, kleinegefortificeerde ilad aan den vloed
volken en aan te bouwen, diergelyke hebben de Occa, in het Mofcovietfche hertogdom Rezan.
COLUMBA , zie Colombo,
meeftc Europifche volkeren in de drie andere deCOLUMBATS , zie Calumhats*
len der wereld zedert enige eeuwen aangclegt, en
COLUMNA, biflchoplyke ftad in Mofcovien, aan'
zich voornaamlyk aan'de zee-kuften of met geweld
of met bewilliging der inboorlingen ter neer gezet, den vloed Mofcau, daar zich dezelve met de Ocen op veele plaatzen veilingen en fteden; geboud, ca verenigt, 36 mylen te water en 18 te land van
om zich zo wel tegen den aanval der Wilden in 't de hooftitad Mofcau gelegen. Zy istaamlyk groot,
land te befchutten, als ook om den koophandel in met een dikken roden muur omringt , heeft veel
kloofters , en over den Mofcau-ïtroom een grote
des te beter ftand te*brengen.
COLONNA, oud en het voornaamfte geflacht on- fcheeps-brug.
COLUMNS H I R C U L I S , zo wierden voorheen de
der de vier Roomfche principale huizen in Italien,
waar uit veel beroemde luiden gefprpten zyn, en berg Abyla of de Apenberg, niet ver vanCeuta in
't wrelk zich in twee linien deelt, namentlyk in de 't koningryk Fez, en de berg Gibraltar in Spanje
prinslyke van Carbognano en BalTaneJlo, en in de genaamt , welke tegen over elkander leggen , en
hartoglyke van Pagliano en Tagliacozza, waar van het naauw van Gibraltar uitmaken.
COLTSB'ACH , amt in achter-Pommeren, benevens
de laatite zich weer in de hertogen van Pagliano ,
en die van Sonnino verdeelt heeft. Dit geflacht een ftad van den zelven naam, den koning van
hielt het in den vorigen oorlog eerft met de kroon " Pruirlen toebehorende.
CO'LURI, S.BROSSIA, SAL-AMINA, eyland in GrieVrankryk, maar is daar na 1708 met liet huis van
Ooitenryk ten vollen verzoent. De oudfte van dit kenland in de golf van Egina, wierd voor dezen
geflacht bekleed altyd de waardigheit van groot-con- Salamin genaamt.
COMACHIO , kleine ftad en veiling benevens een
neftabel van't koningryk Napels, welke de ryksyoritelyke waardigheid bezit } en altyd keyzer- graafichap, in een ilreek larids met moeraiïen en
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meiren opgepropt, in 't hertogdom Ferrara, niet
CoMESTIBTLlA, z i e Mufstheïl.
ver van de golf van Venetien , daar byna enkele
COMIGFR , een van de Pithyufifche eylanden ia
villchers wonen, welke koopmanfchap met gezou- de Mmdelantiche zee, dicht aan heteylanc5' Vvica
te vifch dry ven. Gemelde itreek lands legt tuiCOMTNE , klein eyland in de Siciiiaaniche z e e ,
ichen i monden van den F o , il Po di Volano en hoort de ridders"van Malta toe, die 'er een kaiteel
il Po di Primato genaamt. In 't jaar 1708 wierd op hebben.
deze plaats van de keyzerlyken bezet en^ gefortifiCOMINES , kleine en fchone ftad benevens een
ceert, dewylde paus dezelve, niettegenftaande zy flot in Franfch Vlaanderen, op een eyland in den
den hertog van Modena als een ryks-leen toekomt, vloed Lis, niet ver van Yperen. In den Utrechtnaar zich getrokken heeft , en geweigert weerom fen Vrede 1713. w ierd zy aan den Staat afgeftaan,
te geven: eindelyk is evenwel deze ftad en graaf- maar in het Raitadfche vredens- verbond den keyfchap in 't jaar 1725. aan den paus weer gerefti- zer toegewezen , en in de caftelleny van Yperen
tueert.
ingelyft.
^ CCMANA , zo hict het landfehap Georgien in A- G MIKGPS, Franfch landfehap in Gaicogne bexien in een ruimen zin, 't welk aanMulcou, Gur- nevens den titel van een graaffchap, tuffchen de
giilan, Circaifien en de Cafpiiche zee grenil. Des- landfchappen Conferans , Armagnac , Bigorre ea
'zelfs inwoners zyn Mahometanen , bouwen het het Pyreneefche gebergte.
land weinig , maar leven van den roof, en Haan
COMINGts, zie S.Bertrand deCom'mges.
onder de befcherming van den koning van Perzien.
COMINO, zie C<m:ne.
COMANA, COMONA, ftad op de kuft Caracos op
COMITIA PROVINCIALIA, zie Land-Dagen.
het vafte land in zuid-Amenca , den Spanjaarden
CoMiTihF , is zodanig een bulle , w?aar in de
toekomende. Niet ver daar van daan legt het dorp Paltsgraven hun macht van den keyzer krygen.
Verine, alwaar enige myien in den omtrek de beCOMITIOLA, SCYMICK*-N, alzo worden in Polen
fte knaller-tabak geteelt word.
die kleine Landdagen genaamt, welke of voorden
COMARCAS, ZO n emt men de 6 diftricteh In de Ryksdag na de voorheen gehoude Univerfalia op
Portugeeiche provintie Beira.
de beftemde plaats in de provintien gehouden, en
COMBAT betekent een itryd of flag* Waar van Comitioia Antecomitialia genaamt worden, waar in
daan die gene combattanten genoemt worden, die de Standen de Landboden tot den ophanden zynbequaam zyn om te vechten en werkelyke krygs- den Ryksdag verkiezen, en vooraf de zaken overdienften te doen.
wegen ; of na de ge-eindigde Ryksdagen , welke
COMBERN , oud kloofter in Franckenland, waar Comitiola poftcomitialia, of Comitiola relationum
ïn voor dezen Benediktyner munniken woonden, (verflag Landsdagen) hieten, en waar in de Landmaar de voor weinig tyds geilorvene graven van boden van het geen 'er op den Ryksdag is voorgeLimburg hebben het in een wereldlyk coraal-ftift vallen verllag doem
COMITTAN, ftad in de provintie Chiapa in nieuwverandert, en met choor-heren, die van adel zyn
Spanjen in noord-America, waar door de weg naar
moeten, voorzienCOMBINEREN, verenigen, tezamen brengen, te Guatimala legt.
COMMANDANT, is een hoog krygs-officier in een
xamen voegen, daar van daan wierden in den laatften oorlog de Engelfche en Hollantfche vloten vefting, waar in hy alles bezorgen moet wat tot
deszelfs befcherming nodig is , en de gehele bemeeftentyd de gecombineerde vloot genoemt.
COMBUIS , is de keuken op een fchip, welke op zetting , benevens het opzicht over de veftingwergrote fchepen in de bak, maar op kleine gemeeri- ken, poorten, munitie en magazynen ftaat onder
zyn bevel; gelyk hem dan ook de ileutels van de
lyk voor de cajuit is.
COMENOLITARI, is een van de vier delen vanhet poorten des avonds moeten overgelevert w-orden,
landfehap Macedonien in Griekenland , waar van na dat hy voorheen den adjudant het woord heeft
uitgedeelt.
de hooftftad Cogni genaamt word.
COMMANDEMENT, is een opgeworpe hoogte over
COMEB.-Z.EH , zie Lago di Cotno
COMES PALATINUS , een keyzerlyke Hof- en een veiling of een leger , van dewelke men een
Palts- graaf word de gene genoemt, die van den poll ziet en dezelve befchiet.
COMMANDEREN, word gezegt van een plaats waar
Roomfchen keyzer macht ontfangen heeft om
doctoren, licentiaten, enmagifters, die anders Bul- uit men een ftad of vefting befchieten kan , by
lati genoemt worden, en die men op academiën voorbeeld deze berg commandeert de ftad.
niet wil palieren laten, te maken, ook notariffen
COMMANDERYEN , zo noemt men by de Duitfcheen poëten aan te ftellen , nativuriyke kinderen te Malthezer- en andere Ridderordens een zeker gewettigen, enz. Maar Comes Palatinus Rheni hiet bied, waar overeen van de ridders gefteltis, wiens
de keurvorft van de Palts , of een ander uit het inkomiten hy ten dele berekent, ten dele geniet.
Paltllfch huis.
In de Duitfche Ridderorde zyn 11 balleyen ofbailCOMESAZZO , vloed in 't hertogdom Milaan , luagien , die door dé land-commandeurs bedient
welke in 't Cremoneefche gebied niet ver van Ca- worden , waar van enige onmiddelyke Ryksftanfiel Ponzone ontfprmgt, en kort daar na in het her- den zyn, en onder de prelaten gerekent worden,
als de balley EJi'as en Coblents, de andere .zodanitogdom Mantua m de Oglio valt.
COMESAZZO , kleine ftad aan den zo even gemel- ge vorften, in wier gebied zy leggen, onderworpen zyn, als de balleyen Ooftenryk, Thuringen,
den, vloed in het vorftendom Bozzolo,
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Saxen, Heffen; Degene die hun adel niet genoeg veld of in de bezettings-plaatzen voor de foldabewyzen kunnen , maar door andere verdienden ten gebakken en onder hen uytgedeelt word.
tot een commandery geraken, worden Cavaglieri
COMMINES , zie Comwes.
di gratia genoemt; daar men in tegendeel de anCOMMISSARIS OVER DE Z E E , is een fcheeps-rOjFrdere Cavaglieri di juftitia noemt. Daar kunnen cier , welke den intendant toegevoegt word , en
©ok Luitherfchen, mits de borg-gelderen betalende, die het opzicht OVQT de fchepen heeft, dat'ergeen
commanderyen krygen.
gebrek aan leeftocht of andere nooddruft zy. T e
COMMANDEUR , betekent te water dikwils den land heeft men velerly commiffariflen , die men
captein van zo een oorlogsfchip , dat een koop- aanftelt om enige zaken te verrichten.
vaardy vloot convoieert. Maar eigcntlyk is het
COMMISSIE , betekent een opgedrage laft, die men
zulk een officier , die het bevel over de foldaten in eens anderen naam moet uitvoeren: daar van
heeft, welke op zulk een oorlogsfchip zyn,
daan hiet een die zulks op zich neemt commiflaris»
COMMANDEURS , zyn bevelhebbers over de goe- anders factoor. In gerechtszaken is een commifïie
deren van de geeftlyke ridder- ordens, en hebben zodanig een handeling, welke aangeftelt word om
yy allerhande vcrwillelende eertrappen onder zich. iets te bezichtigen > of de ftrydige partyen in der
Die eerft in de orde aangenomen word hiet Novi- minne van elkander te helpen.
tius (Nieuwling) en hem word een paard en een
COMMISSIE, ZO word het verlof of de order ge*
knecht toegegeven. Naderhand word hy conven- naamt , die de admiraal of andere zee-ofïïciers ,
tualis, verder keukenmeefter , dan bouwmeefter, welke van een koning of gemenebeft hier toe de
daarna uberreiter die over de inkomften der land- macht bekomen hebben, onder die gene uitdelen,
goederen geftelt is. Hier na word hy trappierer of welke op de vyandlyke fchepen zullen kruiden, en
opziender die voor de huislyke zaken zorgt, dat die daar van daan commifïie - vaarders genaamt
'er geen gebrek in keuken en kelder zy. De huis- worden.
commandeur heeft den gerecht elyken en boeren
COMMITTEE, ZO noemt men in't parlement van
handel onder zich. De commandeur aan zich zelfs Groot-Brittanniendie verkore peifonen uit deleden
moet rekening doen, heeft zyn zeker daggelden van het Hoger-en Lager-huis , welke men als
en regalien of tienden, en wanneer deszelfs com- commiflariffen het onderzoek van de zaken , die
mandery groot is, heeft hy een huis-commandeur voor de beyde Huizen gebracht worden, opdraagt,
of opziender tot noodhulp. Hierna volgen de Ra- om ze zo veel te eerder af te doen, en hun genoden der commandeurs, waar van 'er gemeenlyk 6 men befluit en verilag daar van aan de beyde Hui*
z,yn, die hun ordens-meefter of provinciaal in wich- zen mede te delen, welke daar na dezelve, na getige voorvallen met hun raad dienen. Eindelyk is houde redekavelingen daar over, of in't geheel of
'er deland-commandeur, die vooralle commande- ten dele aannemen, of ten enemaal verwerpen,
ryen in zyn provintie zorgt, dezelve bezoekt, en in welk laatlt geval de zaak meeltendeels aan een
een van die kapittelheren is , welke recht hebben nieuwe commifïie opgedragen word. Zomtyds
om een grootmeefter van hun orde te verkiezen. word of het gantfche Hogerhuis, of het gantfehc
COMMANDO , hiet het bevel dat een krygs-ofrl- Lagerhuis een grote committee , wanneer naamcier over zyn minder, of over zyn foldaten voert. lyk alle de leden van een der beyde Huizen bezig
zyn met de voortellingen, die de Spreker van dat
Commanderen, bevel geven.
COMMENDO, kleine ftad inAfrica tegen de goud- Huis gedaan heeft, te onderzoeken, om daar uit
kuil: van Guiné , waar naar een klein omleggent een bill te maken, Overzulk een bill raadflageti
hier na beyde de Huizen in drie verfcheyde zittinkoningryk den naam voert.
COMMENGES , zie Commges * en S. Bertrand de gen , wanneer zy door de meefte ftemmen of aangenomen of verworpen word»
Ccnringes.
COMMENÏAKIUS , is een boek waar in iets verCOMMITTENT, hiet die gene welke een ander wrai
klaart en uitgelegt word.
aanvertroud. Committeren iemand wat aanvertrouCOMMERCIE, hiet de handel en wandel, ook de wen , opdragen , in commifïie geven, aanbevelen *
koopmanfchap.
overgeven.
COMMERCIE-AILÏANTÏEN , zyn verbinteniiTen,
COMMITTIMUS, het recht van committimus is in
waar door twe of meer mogentheden met elkan- Vrankryk een koninglyke genade-brief, waar door
?
der over een komen, w at voor vryheden beyder- de gene, die denzelven bezitten, hun rechtszaken
zyds onderdanen in den koophandel genieten zul- bevoegt zyn van het ordinaar gerecht voor het oplen , en zy worden zo wel omtrent den handel te perfte over te brengen.
land als omtrent de fchecpsvaart gemaakt.
COMMODATARIUS, hiet die gene die wat geleent
COMMERCY, kleine ftad en heerlykheid in't her- heeft, of dien een zaak van een ander is overgegetogdom Bar in Lotteringen aan de Maas, welke ven om voor niet te gebruiken.
COMMODATOR, die een ander een zaak om voor
den titel vaneen vorftendom voert, waar naar hertog Karel, uit de vorftelykeLotteringfche linie van niet te gebruiken overgegeven heeft.
Liilebonne, den naam aangenomen heeft. Deze
COMMODATUM , is die handeling in rechten , waar
is als een beroemt keyzerlyk veldheer.in 't jaar door een zaak overgegeven word om voor niet te
1701 in den ïlag by Luzzaró in Italien gefneuvelt. gebruiken, onder die voorwaarde, dat hy die na
COMMIES-BHOOD , is dat gene 't welke in 't dat hy ze gebruikt heeft weerom geve.
Ee
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COMMON PLEA.8^ zie Banc.
COMMONS, COMMUNES of de gemeentens, zyn

Én Engeland de leden van het Lagerhuis.
COMMOTHAU , zie Chomotow.

COMMUNICATIE ( linien van,) zyn die grachten,
welke van 't eene veiling-werk tot het andere gaan,
maar i n ' t gemeen word de gracht zo genoemt,
welke om een circumvaliatie of contrevallatie
loopt, en welke de fchanflen, redouten en tenaillen van die circumvaliatie of contrevallatie aan een
knoopt.
COMMUNITEIT, zie Convifiorium.

COMO, grote en volkryke koopilad aan denzuidlyken oever van het Comer-meir aan den vloed
Adda in het hertogdom Milaan
welke midden
door de ilad loopt, en daar hy zich in het gemelde rneir Hort legt het fort de Fuentes. Zy 'heeft
een bifTchop , en legt 8 of o mylen van Milaan.
Het omleggende land word il Comafco genaamt,
hoort tot het hertogdom Milaan , en word ook
zomtyds een graafichap genoemt

coM;
der de Keyzerfchen is een compagnie te paard ge^
meenly.lv 80 of 100 man fterk, met de prima pla^
na, en beilaat deze in de volgende perfonen: de
ntmeeiler, luitenant, cornet, wachtmeefter, fourier , monflerfchryver,. barbier , twe trompetterszadelmaker , zwaardveger , finit, en drie corporaals. By de Franfchen is een compagnie te paard!
niet ff erker als 40 of 50 ruiters. Vrye compagnien
zyn die gene, welke onder geen vaft regiment behoren , en welke haar order maar alleen van
haar capteins ontfangen.
COMPAGNIE VAN OOSTINDIEN , zie Ooftindïfche

Compagnie in Holland.
COMPAS, zie Zee~Compas.

COMPAS-BRIEVEN , worden die fchriften genaamt J
waar door de eene rechter den ander verzoekt hem
zyn onderdanen over te geven , of getuigen te
horen.
COMPASSIE , commiferatie , erbarming , medelyden.
COMPATIBEL , wat'heel wel by malkander k o COMONA, zie Comau-a.
men kan; en incompatibel wat zich niet te zamen
COMORIN, voorgebergte op de uiterfle zuidlyke fchikt.
kuil van MaJabar in Azien, tegen over het eyland
COMPENDIUM , een kortbegrip , korte manier»
Ceylon weitwaarts gelegen.
Compendieus wat in een engen flyl gebracht is.
COMORRA, beveiligde ilad benevens een dubbelt
COMPENSATIE , is een vergelyk en volgeldige
flot in opper-Ongarycn, aan een hoek van het ey- vergoeding van iets wat men in natuur of in deland ochut , heeft ter linke den vloed Wag , ter zelve fpecie niet weer fchaffen kan , en zulk een
rechte de Neutra die in den Donau valt, en ten compeniatie heeft in rechten de kracht en deugtwellen word zy van een diepe watergracht om- zaamheid van een volxome betaling.
ringt , zo dat zy als een driehoek in 't water flaat.
COMPERA D I S. GEORGIO, of het gezelfchap van
Zy is de hooftilad van het graaffcliap Comorra, 't St. Joris, is te Genua een zekere foort van Banck, waar
welk het eyland Schut, gelyk ook een ftreek lands in capitalen gegeven en weer uitgeleent werden.
aan den overkant van ècn Donau onder zich beCOMPETENS JUDEX', zie Forum competens.
grypt.
COMPETENT, die benevens een ©f meer anderefl
COMORRE, COMARA, eyland by Africa tuflchen om een amt aanhoud.
COMPIEGNE, ftad op het eyland van Vrankryk;
het eyland Madagafcar en het land Mofambique,
welke van enige voor de Dieve - eylanden gehou- aan den vloed Oyfe, benevens een ichoon flot. Zy
den worden. Enige wallen 'er vier tellen, als Mo- is wel geboud > en dryft met hare Manufacturenlalia, Angazefïa, Amzuane en Majotta. Zy zyn goeden handel., 18 of 20 myl van Parys.
COMPLETORIUM,complet,hiet by de Roomsgeten dele ryk aan rundvee, fchapen , gevogelte en
zinden de Godsdienft, die op feeften en zondagen
aller!y goede vruchten.
COMOTAY, koningryk en ilad op het Schier-éy- des avonds om 5- uren gehouden word.
COMPLICEN , Meten medehelpers , medeplichtiland van Indien, aan de overzyde van de Ganges
gen , die deel aan een zaak of daad hebben ; die
in Azien.
COMPACISCEREN, zich onderden ander over iets iets met elkander uitgevoert, of daar toe raad en
vergelyken. Compacifcent die met een ander een daad gegeven hebben.
COMPLIMENT ? heufche bejegening , beleefdheM
akkoord getroffen heeft. Compaélata, zekere gein woorden en gebaarden; ook veel overvloedige
maakte akkoorden.
COMPAGNIE , is een hoop krygsvolk te paard of plechtigheden,grootgcpraa].Coraplimentéren4emandi
te voet, die door een ritmeefier of hopman gecom- heufch bejegenen, vriendelyk en beleeft aanfpreken,
COMPLIMENTARIUS, iemand die te veel complimandeert word. Onder de keyzerlyken is een compagnie te voet aan officieren en gemeen volk ioo, menten tegen alle luiden maakt,, wanneer hy 't niet
' H o , 200, tot 300 man flerk, en beflaat de prima eens nodig heeft.
COMPLOT , een heimelyke vereniging en verbond
plana uit een kaptein , luitenant , vaandrig , fergcant, onder-vaandrig , fourier, moniterfchry ver, tot een boze onderneming.
COMPLUTUM, zie Alcala de Henares.
barbier , en trommelflager. De corperaals worCÖMPOSTELLA
SAN JAGO B I COMPOSTELLA*
den niet tot de prima plana gerekent, maar flaan
In het rot boven aan. Een compagnie te voet on- hooftilad van Gallicien, op een heuvel tuflchen de
der de Franfchen beflond eertyds uit 100 man, beyde kleine rivieren Sar enSarela, welke met heu•jnaar zyTyn in 't jaar 1671 op 50 gereduceert, de vels omringt is. Zy is groot en Ichoon , en. haar
officiers daar niet mee onder begrepen zynde, On- voürnaamfte kerk is die van St, Jakob , welke A "" •"
poild

COM. CÖN;
Söftel patroon van gants Spanjen is, waar van daan
CoNCïPTioN DE LA VEGUA, kleine ftad op het
deze Stad ook St. Jakob van Compoftel genaamt eyland S. Domingo in noord-America.
word, en hier is een beroemde Bedevaart naar de
CONCEPTIO S. MARI.S VIRGINIS , is een
beenderen van den Heiligen Jakob, benevens een vrouwe-orde, die van S. Francifcus de Saks gekleine citadel, Aambisdom en Univerfiteit, welke fticht is.
Ï570 gefticht is.
CONCERT beduid een mufiek van verfcheyde inCOMPOST LLA NOVA, ftad inde audiëntie Guada- ftrumenten. In den Oorlog betekent het wanneer
lajara in de provintie Xalisco in nieuw Spanjen, in de Generaals een geheimen aanflag maken, hoe zy
noord-America, niet ver van deftillezee. De lucht hier of daar te gelyk den vyand willen aanvallen,
is daar ongezond en het land onvruchtbaar, en haar
CONCHES, kleine ftad benevens een abdy in het
bisdom is naar Guadalajara verlegt.
Landfchap Ouche in Normandyen.
COMPROMIS , is een handeling waar door twe of
CONCIERGERIE , zo hiet het gevangenhuis van het
meer perfonen met elkander overeenkomen, dat zy parlement in Vrankryk.
hun Itrydige zaak aan een fcheydsrechter of goeden
CONCILIABULUM, betekent een heimelyke onman, dien zy hier toe vrywillig verkoren hebben, rechtmatige by-eenkomft der geeftlykheid en anovergeven, en zich met deszelfs uitfpraak verge- dere perfonen.
moegen.
CONCILIUM , is een vergadering van de te zamea
COMPULSORIAIES, worden de bevelen van den geroepe geeftlykheid in de roomfche kerk, om
opperrechter aan de commiflariflen of onderrechters eenige zaken, die tot den godsdienft en kerk tucht
genaamt, wanneer zy nalatig zyn in 't verhoren behoren, te beflilfen. Zy worden in algemene en
der getuigen en overzending der Hukken.
partikuliere concilien verdeelt. Deze laatfte zyn
COMTE-NEUVE, is een titel in Portugaal, wel- van twederly foort, naamiyk of nationalia, waarken de koning aan een perfoon geeft, dien hy voor in de biffchoppen van een gants ryk of natie over
xyn bioedvrind erkent.
de religie zaken raadplegen , of provincialia, welke
COMTESSE, Gravin.
door de Bifichoppen ener provintie, door denaartsCOMTO ROTUNDO, is een hoge bediening aan het bifTchop te zamen geroepen,' gehouden worden.
koninglyke hof in Portugaal, en betekent zo veel Of het zyn concilia van een eenig bifdom, en deze zyn zulke vergaderingen, die ieder biffchopmet
als het amt van opperkeuken meefter,
alle zyne geeftlyken verplicht is te houden, op dat
COMTOIR , zie Contoir.
CONCA, kleine vloed in Italien, dewelke in 't 'er een goede tucht in zyn bifdom moge zyn. De
hertogdom Urbino in den kerkelyken ftaat ORtfpringt, laatfte noemt men ook fynoden.
CONCILIUM ACADEMICUM , is een vergadering
en zich in de Golf van Venetien ftort.
van zekere profefToren op de univeriiteiten, waar
CONCA, zie Conza.
-• CoNCARNEAU , zee-ftad in Brittanje , benevens in de reclor-magnificus prefideert, welke recht over hare ftudenten oeifenen, de gefchillen, die er
een zeer iterk Hot.
v
CONCEPT, het eerfte opftel van een fchrift of onder hen' ontftaan, by leggen, en de buitenfpopredikatie, hiet ook wel de Predikatie zelfs, zo righeden die zy plegen, met een gevangenis, banlang zy noch gefchreven is. Zointyds beduit con- niflement of op andere wyzen ftratfen, ook behalcept zo veel als de mening, gedachten, voorne- ven dat in burgerlyke zaken zorg dragen dat alles
men. Iemands coneppt verwarren, hiet zyn aan- wel toegaa.
CoNciPiENT, hiet de Opfteller van een fchrift,
ilagen verhinderen.
CONCEPTION, ftad in zuid-Am erica in de pro- waarom de advocaten alzo genaamt worden , die
vintie Chili aan de zuid-zee, benevens een cita- op vele plaatzen hun naam met het woord concepit onder het fchrift zetten.
del, is des gouverneurs refidentie-plaats.
CONCIPIËREN, fchriftlyk opftellen, ontwerpen.
CONCEPTION, kleine ftad in de provintie ParaCONCLAVE te Romen is de plaats, dar- ie karguay in zuid-America daar de Slakke-vloed in de
dinalen om een nieuwen paus te verkie^n vergarivier de la Plata valt.
CONCEPTION, hooftftad van de provintie Vera- deren. Zedert enigen tyd word telkens het vatigua in de audiëntie van Guatimala in noord-Ame- caanfch paleys daar toe gebruikt. Men flaat. in een
rica aan de noord-zee tegen de zee-engte van Pa- groten ruimen omtrek van dit Paleys zo veel kleine
cellen op als er kardinalen zyn, men maakt ze van
nama. Zy is klein, en van weinig belang.
CONCEPTION, een nonnen-orde,welke een por- Dennen hout, benevens een middelfchot of afgetugeezin, Beatrix de Sylva genaamt, opgerecht , zonderde plaats voor de gene die zich met de carpaus Innocentius VIII. bekrachtigt, en haar den dinalen om dezelve op te paffen op laten fluiten,
regel der Giiterciensen voorgefchreven heeft. T e - en conclaviften genoemt worden. Deze cellen
genwoordig liaan ze onder 't opzicht der Francis- worden by loting uitgedeelt, en ieder Cardinaal
hangt zyn wapen voor de deur van zyn cel, en
caners.
CONCEPTION , la Baye de la conception, zee durft niet meer als t w e , of op het hoogfte drie s
boezem in noord-America op de Ooftlyke kult van van zyn bedienden by zich hebben. Deze conclaviften halen het eten en drinken, 't welk hun van
het eyland Terreneuf.
CONCEPTION DE SALAYA, kleine ftad in Mexico buiten door een gat in een draailchuif, gelyk men
in de kloofters gemeenlyk vind, aangelangt word.
*a het Landichap Mechoacan in noord-America.
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CONCORDAAT", wierd het vergelyk gcnaamt, dat
Frangois I. koning van Vrankryk, met paus Leo X,
clen 14. December 1515. oprechtte , volgens welkers inhoud de koning tot alle hoge geeillyke beneficien in Vrankryk, wanneer die quamen open te
vallen, zonder voorafgaande verkiezing een perloon
binnen 6 maanden zou benoemen, en de paus den
zelven beveiligen , en een bulle daar van geven,
daar in tegendeel te voren door de zogenoemde
San&io Pragmatica, van Carel VIL opgerecht, de
Geefllykheid eener provincie gerechtigt wasdiergeïyke geeillyke perfohen zonder toedoen des Pausïyken ftoels te verkiezen, en van den koning te laten bekrachtigen.
CONCORCATUM GTRMANÏA? , is een vergelyk dat

ïn 't jaar 1448. tuffchen paus Nicolaas V.enkeyzer
Frederik 111. wegens het begeven der geeillyke beneficien en prebenden gemaakt wierd. De voornaamite inhoud daar van is,' dat de paus alle geeillyke amten te Romen en twe dagreyzens daarvan
daan zonder uitzondering vry mag vergeven , dat
de gene, die door verkiezing vergeven werden,
van den paus zouden beveiligt worden, dat alle
overige geeillyke waai digheden beurt om beurt naar
de maanden, waar in zy openvallen, van den paus
en de capittels zouden vergeven worden ;eindelyk
dat de nieuw verkoorne den paus de Annaten,dat
is een zekere fomme gelds van de eerde inkomilen
aouden betalen. Over dit vergelyk hebben zich
de Handen des Ryks eerft dikvvils bezwaart, maar
&amaals ook zorggedragen dat de pauflyke lloel zich
tegen de zelve niets meer aanmatigen zoude.
CONCORDE, COKCORDIA, LB PAÏS DE CONCOR-

D E , het land van Eendracht, is een kuil in terra
auitrali, onder den keerkring van Capricornus, ten
zuiden van het eyland Java gelegen, 't welk door
de Hollanders in Jt jaar 1618. ontdekt wierd,. toen
%y een weg door de Molukiche eylanden zochten.

COW
mededeclen, van meer als 8oookerkendiênaar$or3
derfchryven, in 't jaar 1580 onder den titel vaa
Pormula Concordia drukken, en in de geloofsboeken mlyven.
CONCRESSANT, kleine Had in de Franfche pro*
vintie Berry aan den kleinen vloed Saudre, 9 my~
len van Bourges.
CONCURSUS CKEDITORTJM, is een verzameling

der fchuldeilTchers, welke iets op de nalatenfchap
of overgebleve goederen van den fchuldenaar te
vorderen hebben, en om den voorrang hunner voldoening met elkander twiften, zy worden in £
foorten verdeelt, en naar den rang van hun recht
of tyd uit die goederen betaalt, zo ver zy (trekken*
kunnen.
CONDAPOLI, beveiligde ilad in Ooftindien, op
het fchier eyland aan dees zyde van de Gangcs, ia
't koningryk Golconde.
CONDATOR, hiet in Spanje een bediende, die
Rekeninge houd.
CONDE, CONDET, beveiligde ilad en flot inHe4
negouwen aan de Schelde, benevens den titel vaa
een Prinsdom, de kroon van Vrankryk toekomende. Zy wierd 1676 door de Franfchen verovert,
die er een reguliere veiling van gemaakt hebben,
en een linie van de prinflen van den bloede voert
hier na den naam van Prinflen van. Condé. De
tegenwoordig levende prins uit dit huis hiet Ludovicus Henricus, hertog van Bourbon en geweze
eerite ftaatsdienaar van Vrankryk, welke den 18
Aug. 1692 geboren is. Zie Bourbon.
CONDE SUK NEIREAU, kleine ilad aan den vloed
Neireau in Normandyen, in het landfehapje Ve~
xin.
CONPEMNEREN, veroordelen, Yerdoemcn, het
doodvonnis geven.
CONDINSKY, zie Condora.

CONDO, vlek in Calabri oltra in 't ryk van Na*
C ONCGRDES, zie Bagnoles.
pels, daar de vloed Chamuth in de Golf van GiraCONCOR,DI, leden van een genoodfehap van ge- ce vak.
. leerde luiden in Italien , wier voornaamile OogCONDOCEDO , CAPO CONDOCEDO , voorgebergte
merk is de Latynfche en Italiaanfche poëzy aan te in de baai van Campeche in nieuw Spanjen , m,
«gueken,• en die verfcheyde by malkander leggende noord-America.
Muiicaalfche initruui enten tot een zinnebeeld voeCONDOLEANTII , medelyden,bejamniering.Conï'cn, met deze fpreuk: Vox omnibus una,
doleren beduid zo veel als iemand beklagen , zyn
CONCORDJA, zie Concorde,
medelyden tegen een ander betuigen»
COKCORDIA, Venetiaanfche ilad aan den kleinen
CONDOM, ilad in het Gebied Condom<*is in
vloed Limene in Friuli, niet ver van de golf van Gafcogne aan den vloed Baife, benevens een prefix
venetien. Haar biiTchop , welke onder den Pa- diaal en bifdom, onder denaartsbiffchopvanB-our-*
triarch van Aquileja Haat, houd zyn verblyf te deaux ilaande.
Pcrto Gruaro.
CONDORA, CONDINSKY, provintie in ooft-MofCONCORDIA, vlek en Hot benevens den titel van covien, welke vol bergen en boflehen is, en den
een graaffchap in het hertogdom Mirandola, den titel van een Hertogdom heeft. De inwoners zyn
hertog van Modena toebehorende.
afgoden-dienaars, en betalen den Czaar een fchat
^ CONCORDIÏ N-10EK een van de Libri Symboli- ting van Pelteryen.
ci (boeken waar in de artykelen des geloofs begreCONDORE, PÜLO CONDORE, zyn enige eylanden
pen zyn) der proteftérende Handen. Het Interim op de kuilen van Camboia in de golf van Siam in
had grote onenigheden onder de Luiterfche Godge- Azien, waar van 'er maar twe voor rechte eylanden
leerden aangerecht, darom liet Auguilus,keurvorll kunnen palieren, en de andere msftr kleine klompen
van Saxen, anno 1579 dezegefchillen door geleer- aarde zyn. Het grootfte van deze beyde is omde mannen onderzoeken, en hun meningen in een trent 4 of 5. mylen lang, en 3 breed, ook beboek -vervatten, het zelve alle proteflérende kerken woont: het anaere 3 mylen lang. en een halve
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breed, en deze beyde leggen elkander zo m~, dat
CONFLANS , vlek of kleine flad in het eigentlyfc
er een recht bequame haven tuffchen is.
zo genaamde Savoien, en de hooft-plaats van een
CONDRIEUX, een vlek of kleine iiad in 't gebied gebied van den zelven naam, daar de rivieren Doron
van Lions aan de Rhone, aan den vloed van het en Ifere te zamen lopen.
gebergte Vivarez in Vrankryk. Zy is wegens haar
CONFLANS, een van de twe vigueries, uit de
goeden wyn beroemt.
welke het graaffchap Rouffillon beftaat, komt ze>
CONDROS , klein landfchap in 't bisdom van Luik, *t dert den Pyreneefchen vrede 1659 den koning van
welk zich van 't gebied der Had Luik totby Dmant Vrankryk toe,
aan de maas uytftrekt.
CONFLANS S. HONORINE, een vlek op het eyCONDUITE, gedrag, opvoering, levens-aart
land van Vrankryk, daar de rivieren Oyfe en de
CONDUR , kleine ltad op het fchier eyland aan Seine te zamen Aromen, 5 of 6 mylen van
dees zyde van de ganges in Ooitindien, in 't Ko- Parys.
ningryk Bifnagar.
CONFLANS EN JARNISI , vlek in 't Hertogdom
CONEGLIANQ, kleine flad in de Trevifer mark in . Bar in Lotteringen, tuffchen Mets en Verdun.
liet Venetiaanfche gebied.
CONFOEDEREERDEN, hieten die gene, welke met
CON ER , Woefte flad in UI (ter in het graaffchap elkander in een verbond liaan.
Downe in Ierland, benevens een bisdom, onder
CONFORM , gelyk en overeenftemmig,conformeden aartsbiirchop van Armach
ren van eene mening zyn, en zich te enemaal
CoNtT, CONETÏO, kleine flad in 't hertogdom naar iemand fchikken.
Milaan.
CONFORMISTEN , zyn in Engeland die gene, welCONFALONIERE, Zie Lucca.
ke zich naar de Engelfche Liturgy richten, den koCONFERENTIE, een gezamentlyke raadpleging, ning in zyn bevelen eren, en de biiïchoplyke redaarvan daan confereren, met elkander raadplegen, gering pryzen.
of het een tegen het ander houden, of het met
CoNFORMiTE OCCASXONEILE , zie OccaJïonalCon*
elkander overeenkomt. Een conferentie-raad aan formïty,
een Hof is zo een, die van zyn principaal gebruikt
CONFOULENS, keine flad in de Provintie la Marword of om met de afgezanten van vreemde mo- che, aan de grenzen van Poitou en Angoumois.
gentheden te raadplegen, of om gewichtige zamenCONFRANC , een fterk flot aan de grenzen van
komffen te heipen raadgeven. Anno 1709 heeft Navarre, 't welk de Bondgenoten 1711 veroverzyn keyzerlyke majeiieit te Wenen een conferentie- den.
raad uit de 8 oudite geheime raden aangeflelt,
CONFRONTEREN, hiet in rechten de partyen tewelke over de zaken van het grootlte belang moe- gen elkander horen, of iemand de getuigens voor
ten raadplegen.
't gezicht brengen, die hem de gelöogchende daad
CoNFfcRENTlE-RAAD TE LuCCA , Zie ConflgUo dï opftryden moeten.
Coiloquio.
CüNFucius, de voornaamftc wysgeer der ChiCoNFtssus ET CONVICTUS hiet een perfoon, dh nezen, welken zy als een Heilig eren, en dewyl
niet alleen voor het gerecht een zaak bekent heeft, de Jezuiten by iiunne zending in China zulks der*.
ïriaar ook daar van overtuigt is. Iemand pro con- nieuw-bekeerden nevens den chriftelyken godsdienft
feilo & convicto verklaren, betekent een hartnek- te gelyk toelieten, zo is zedert enige jaren tufTchen
kig menfch voor 't gerecht daar voor verklaren, hen en de Dominikaners een zwaar gefchil ont~
als of hy de zaak bekent, en men hem daar van ftaan, nademaal deze de aanbidding van Confucius
overtuigt had , en alzo met de llraf tegen hem als een huichelachtige en heydenfche manier vervoortvaren.
werpen en vervloeken; de andere in tegendeel het
CONFIDENCE, CONFIDENTIE, Vertronwlykheid, op ailerly wyze zoeken te verichonen, waarover
het goede vertrouwen. Coniident een vertroud reeds veele fcherpe fchriften voor en tegen zyn
vriend.
gewiflelt, tot dat de pauflyke ftoel eindelyk in 't
CONFINES, hieten grens-of land-buren, ook de jaar 1710 daar een decreet over heeft laten uitgaan,
grens-icheydingen.
en het fchryven en redetwiften over deze.zaak op
CONFIRMATIE, Verzekering, bekrachtiging, dat fware ftraifen verboden, zie China.
iets zeker is.
CONFÜNDEREN, hiet niet alleen onder elkander
CONFIRMEREN, bekrachtigen, verzekeren, be- mengen, maar ook verwarren, befchaamt en verveiligen.
ft omt inaken. Confuus verwart, onordentlyk ,
CONFISCATIE , verbéurt-verklaring of in beflag- ook befchaamt.
neming der goederen.
CONFUSUM CHAOS, word van een verwarde zaak
CONFISQUEREN, de goederen de gemeene fchat gezegt.
kift toewyzen. v/elke of by wyze van ftraf of om
CONGEL, een flad in Noorwegen.
andere oorzaken den voorgaanden bezitter ontnoCoNGLET<iN, grote flad in de Provintie Cheshire,1
men zyn. Boeken conhTqueren, betekent verbie- aan den vloed Dan in Engeland.
den dat zy openilyk verkocht worden.
Con GO , groot Landfchap in Beder Ethiopien in
CONFLANS vermaaklyk vlek benevens een fchoon Africa, waar in het koningryk Congo legt. Dit
luüflot op het eyland van Vrankryk, daar deMar- koningryk grenfl ten ooften aan Abyffinien, ten
ne en Seine te zamen komen., een Franfche myl .weiten aan, den Oceaan, ten zuiden aan toonunoyan Parys.
Ee 3
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tapa, en aan het land der Caffers, en ten noorden
aan Morenland. Het is zeer vruchtbaar en beiïaat uit
6 provintien , naamlyk Pango , Souda , Songo,
Bamba, Pemba, en Batta. De Portugezen bezitten enige plaatzen in dit land, inzonderheid Loanda en S. Paulo. Vele belyden Chriftenen te zyn,fchoon
zy weinig kennis hebben van het Chriflen geloof.
C O N G O , Zie Bander-congo.

CONGOULIN , klein vlek in Provence , 2 mylen
van golfo Grimand, noord-weillyk gelegen.
CONGRATÜLATIEN , de gelukwenfchings complimenten , gelyk collegien en miniiters aan koninglyke en voriïelyke hoven op geboorte en naamdagen by den vorit of vorflin plegen af te leggen.
CONGREGATIE, ZO worden aan het pauslyke hof
alle ftaatsvergaderingen der cardinalen en andere 0ver dekerkeiykezaken gehouden, genoemt, wanneer de onpaffelykheid van den paus belet confiftorie te houden.
CONGREGATIO DOCTRINE C H R I S T I A N ^ , ÏS e e n

zekere orde , die Csefar de Bues in Provence gefiicht, paus Clemens VIII. beveiligt, en Innocentius X. in 't jaar 1647. tot een byzondere congregatie onder een Franfchen generaal gemaakt heeft.
Zy hebben 3. provintien in Vrankryk, naamlyk Parys, Touloufe en Avignon, en hun voornaamfte
doelwit is de jeugt te catechiferen of te onderrechten.
CONGREGATION

DE L'ORATOIRE , een geefte-

CON.
ftad in Piemont, in het landfchap Conï aan de AU
pen, daar zich de rivieren Geez en Sture verenigen. Z y i : g t o p een rots, en heeft een gefortificeerde citadel apart. Zy heeft verfcheyde belegeringen, inzonderheid anno 1691. een harde van
de Franfchen uitgeftaan, diQ evenwel onverrichter,
zaak hebben moeten aftrekken.
CONIG LIER E , CONEJERA , klein eyland in de

Middelantiche *ee , dicht aan de noordelyke kuit
van het eyland Yvica.
CONIGLIERI, CONIGERAS, vyf [kleine eylandea

in de Barbaarfche zee, tufTchen de kullen van Sicilien, Malta en Tunis, niet ver van golfo di Mahometa.
CONIL , kleine ftad in Andaluiien aan de golf
•van Cadix, 5 mylen ten zuiden van de Had Cadix.
CONIN, iladinhetwaiwoodfchap Pofen in grootPolen.
CONITZ , koninglyke Poolfche Had in Pruiflen r
15 rnylen van Dantzig, heeft: goeden koop-handei
CONJUNCTIM, CONJUNCTIS VIRIBUS, met geza-

mentlyke macht.
CONJUNCTUREN , toevallen, omftandigheden en
gefchapenheid van tyd.
CONJUNGEREN, zich verenigen, alle krachten te
zamen paren. De legers zyn geconjungeert, dat is
hebben hun macht verenigt, en zulk een verenig
ging word een conjunctie genaamt.
CONNARAY, kleine ilad in het landfchap Maine.
CONNAUGHT , CONNAUGHTY , een van de vier

Iyke orde in Italien, wiens ilichter Philippns de Neri een Florentyn was, die na zyn dood gecanonifeert is. In Vrankryk is ook diergelyke congregation de TOratoire met den toenaam de Jefus,
welke de cardinaal de Berulle 1611 te Parys geflicht, en paus Paulus V. voor goed gekcurt heeft.

grootfte dekn des koningryks Ierland, ten zuiden
aan Mouniler, ten ooflen aan Leinfler, ten noorden
aan Ulfter, en ten wellen aan den weder- Oceaan
grenzende, 't Is het belle land aan koorn en veefokkery in't gantfche koningryk, hoewel de inwoners het niet wel bebouwen, en word in 7. graafCONGREGATIO RITUUM , hiet ook inzonderheid fchappen verdeelt.
CÖNNERN, zie K'óndern.
een collegie uit cardinalen beflaande, die te Rome
CONNETABLE , of LUITENANT VAN DEN TOUR.
in het paleys van den cardinaal-deken ten minllen
eens 's weeks te zamen komen , en voornaamlyk TE LONDEN , kommandeert den Tour waar in
over de plechtigheden der kerk, den rang der af- een fterke bezetting legt. Hy is rechter der ilad
gezanten , canonifering der heiligen, en zo voort, Londen , der provintie Middlefex , Surrey , en
Kent, alle voorname perfonen , die in den Tour
raadplegen.
CONGREGATIO DE S. OFFICIO , of DE PROPA- gevangen zitten, moeten hem een zekere fom beGANDA F I D E , is een Rooms rechtsgebied dat uit 12, talen , by voorbeeld een hertog zoo pond Sterlings.
cardinalen en enige prelaten beïlaat, die men con- Daar toe is hy ook gouverneur over 21. hamlets
fultores noemt. Zy bemoeien zich inzonderheid of gehuchten.
met de ketteryen, dirigeren de Inquifitie, en ko- CONNETABLE , CONTESTABILE VAN CASTILIEN,
men des woensdaags by den voornaamften kardi- zie Admïranu van CaftiUtn.
naal , en des donderdaags by den paus by-een.
CONNETABLE DE FRANCE, was voor dezen de
CONGREGATIONALISTEN , INDEPENDENTEN of voornaamfte llaatsdienaar van Vrankryk, had den
DISSENTERENDE BROEDERS IN ENGELAND , zyn rang onmiddelyk na deprinfen van den bloede, en
zodanige , welke byzondere vergaderingen aan- had benevens den koning het bevel over de legers.
rechten , en een middelweg tufTchen de Presbyte- Lodewyk XIII. vernietigde door een plakaat in 't
rianen en Browniftcn menen gevonden te hebben. jaar 1627. deze waardigheid , en droeg de verCONGREL, vlek in de provintie Efthland inLyf- richtingen , die anders den connetable toequamen , den maarfchalken op ; naderhand is zy
land, niet ver van het Wertzer meir.
CONGRES, tezamenkomfl , word in 't gemeen evenwel weer eniger maten heritelt , ten dele ongebruikt van de zamenkomilen en mondgefprek- der den Maarfchalk van Turenne , en ten dele
Icen van grote heren. In Vrankryk wierd alzo de voor enige jaren in den perfoon van den onlangs
proef genoemt, of iemand tot den echten ftaat be- geftorven hertog vanVendome, welken de koning
quaam was of niet, en zygefchiede opentlyk voor den titel vancapitein generaal of generaliiTimusgaf,
en alzo noch boven de maarfchalken van Vrankryk
;t gerecht, maar is 1677 afgefchaft.
* CONI , CÜNEO , een beveiligde en ryke koop- wikte diftingueren,
CON-

CONt
CöNNETABlE VAN NAPELS, is een van de hoogfte waardigheden in 't ryk van Napels, welke onder anderen in een eeuwigdurende volmacht of gefcantfchap tot aanbieding van de Napellche Tel aan
het Pauilyke hof beftaat, en door de voriïelyke
familie Colonna in Italien bekleed word: zy word
altyd van den oudlten van dit gefla^rht bedient.
CoNNETABLIE e n MARECHAUSSEE VAN VRANKRYK,

C(M

2>2J

heeft, tot eetï teken dat alles ] wat uit dit collegie
te voorfchyn komt, in tegenwoordigheid en met
bewilliging des konings beiloten is,
II.

CONSEIL

D'ETAT

of de FINANCE , word j u

een zaal van de Louvre gehouden, waar in de cancelier prefideert. Hier in brengt men de huislyke
zaken van het Franfche hof op het tapyt, en alles
wat t o t d e finantien behoort.

is een gerechtshof, waar in de gefchillen tuflchen
III. CONSEIL DE LA PETITE DIRECTION, word
den adel , inzonderheid tot verdediging der eer, van den controlleur-generaal en van de intendandoor de maarfchaken van Vrankryk beililt worden. ten der finantien gehouden, en is om zo te fpreCONNIV; NTIE , heimelyk verzuim en nalatig- ken het eerde onderzoek der zaken , die in den
heid, waar van daan connivéren, door de vinge- groten ftaatsraad zullen voorkomen.
ren zien.
IV. CONSEIL DE LA GRANDE DIRECTION, word
CONNQÏSSANCE , wetenfchap, kennis.
in de Louvre gehouden, en is van den ftaatsraad
CONON, kleine vloed in het Franfïche landfchap daar in alleen onderfcheyden, dat 'er geen zitting
Brie aan den kleinen vloed Conon, anders ook A, voor den koning is , gelyk in de andere vergadeof ook Bagnon genaamt , die zich niet ver van ring , en dat de requeft-meefters zich zetten durClenor in de Beuverone ontlaft.
ven. Men handelt hier van de inkomften, gelyk
CONONITEN , was een kettery in de zefde eeuw, in den ftaatsraad, alleen dat men den koning mets
die van Conon van Alexandryen van daan quam, weigeren durft , de genome beiluiten worden exen uit de leeritellingen der Theodoiianen, Tritheï- trans des regïtres du confeil d'etat du Hoi genoemt.
ten, en • everianen te zamen geflanft was.
V. CONSEIL DES DEPÊCHES, is een vergadering
CONQUERANT , een groot krygsheld , die veel waar in alle veertien dagen 's maandags de koning,
de kancelier , drie ftaatsdienaars en vier geheimÉteden en landen te onderbrengt.
CONQUEST , een kleine maar neringryke ftad , fchryvers de ordinare landzaken in overleg nemen.
benevens een goede haven in Bretagne , aan de Voor dezen hadden Louvois, Colbert, en Pompone daar veel. by te doen, naderhand heeft alles
weftelyke kuil van Vrankryk.
CONQUESTEN, alle de voordelen die de overwin- op de heren Pontchartrain en Chamillard beruft.
VI. CONSEIL DES PARTIES , is een gerechtshof
naar na het veroveren eener veiling of na een gehouden flag behaalt , en deze worden ook zelfs waar in onder des groot-kan celiers direétie de ciconqueften genoemt. Maar meert word dit woord vile proceften ter revilie gebracht worden. Desvan onbeweeglyke goederen en zaken gebruikt; in zelfs beiluiten hieten : extraus des regïtres du confeil
tegendeel worden de beweeglyke zaken onder het privé du K ot.
Men heeft buiten dat noch een confeil de conwoord buit begrepen. Conqueiteren hiet verovejcience over de regalien, en openvallende kerkelyren , bemachtigen,
ke beneficien; confeil de guerre over de krygszaCONRADSBURG , zie Ermfleben*
CQNSARBRUCK, CUNTZERBRUCK, eeneftenebrug ken enz.
CONSEJO DE BOSQTJES , of BOSCH-RAAD , is een
by Cons , in het keurvorftendom Trier , daar de
Saar in de Moezel valt, en is met twe torens voor-* zeker collegie in Spanjen , dat over de bollenen 9
de jacht daar in , en de gefchillen die daar over
zien.
CoNsSACH,Zweedfche ftad in de pro vintie Halland. ontftaan, geftelt is, ook voor de onderhouding der
CONSECRATIE, word genaamt wanneer een nieuw koninglyke paleyzen, luit- en jacht- huizen zorgt.
CONSEJO DE GARGOS, SCHULDEN-RAAD, draagt
verkozen biflchop na de pauslyke beveiliging door
een cardinaal of aartsbiflchop , die van den paus in Spanjen voor de betaling der koninglyke fchuldaar toe benoemt is, met de gewoonlyke zalving den zorg.
CONSEJO D'ESTADD, RAAD VAN STATEN, is een
des hooits , der handen en armen met opgelegde
handen en uitgefproken zegen geconi'acreert, en te zeker gerecht in Spanje, waar in de koning alspregelyk geordent word , 't welk van rechtswegen fident, tweeaartsbiiichoppen als koninglyke raden,
binnen drie maanden moet gefchieden. Zodanig en wel zo, zo voriïelyke als graaflyke perlbnen,
een biflchop kan , eer hy geconfacreert is , geen als raadsheren tegenwoordig zyn. Zy komen alk
kerken noch altaren inwyden, noch geeitlyken de faterdag tweemaal, des maandags endingsdags maar
orde geven, noch andere plechtigheden, die aan eens te zamen. De zaken die in dit collegie verhandelt- worden, zyn de rapporten van vreemde en
de biilchoplykewaardigheidvail zyn, verrichten.
CONSEIL , een raads-vergadering , waar van 'er eige Gezanten , de uithuwing der koningen en
koninglyke kinderen , de uitdeling van onderkoin Vrankryk verfcheyden zyn. Als:
I. CoNstiL D'ENKAUT , in de welke de koning nings-en gouverneurs piaatzen , maar in 't gemeen.
prefideert, en de grootkancelier benevens de voor- alle gewichtige ftaatszaken.
CONSEJO DE HAZIENDA , is de iinantie-raad m
naamile Staatsdienaren tegenwoordig zyn. De arrellen of beiluiten die daar ingenomen worden be- Spanje.
helzen altyd deze woorden : Ie R>n étant enfin conCONSEJO REAL, is dat collegie in Spanje, i n ' t
feil > {de koning in zyn raad zynde) 't welk in dewelke men de appeilen, die van verfcheyde Spaan-

£eikitenvan andere raadsvergaderingen geen plaats fche rechtbanken > geroötfshoygtt en fomceleryeu
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CON.

voorheen uitgefproken zyn, revideert, en het ïaat- haa bloedvrindcn, en arme luiden ~, en hebben ook
met andere ftaatszaken te doen.
fle vonnis uitfpreekt.
CoNSEJO DE LA SANTA HERMANDAD ,

IS e e n

CONSIMARlus, CONSEILLER , CONSIGLIERE, e e n

crimineel gerechtshof in Spanje, dat van alle mis- raadgever, koninglyke of vorftelyke raad.
daden , die ten platten lande gefclueden , kennis
CONSILIUM , CONSEIL , CONSIGLIO , een raadneemt , en dezelve naar gefchapenheid der zaken flag , voorilag. Een vergadering die iets met elkander beraadilaagt.
ftraft
CONSILIUM A LATERE , zie Collaterale raad H
CONSENTAINA , kleine ftad in 't Spaanfche koNapels.
ningryk Valencia.
CONSISTORIAL.ES , worden de affeiToren of by~
CONSENT, bewilliging, ftem, overeenftemming.
zitters in een geeitlyk confiftorie genoemt.
Confenteren iets toeftemmen.
CONSISTORIALIA BENEFICIA, zo worden in Vrank. CONSEQUENTIE , gevolg , een zaak van grote
confequentie is een zaak van groot gewicht, daar ryk die geeftlyke Beneficien genaamt, waar over
de koning de Nominatie heeft, en die daar na te
grote gevolgen op kunnen zyn.
CONSERANS , zeker gebied in Gafcogne aan de Romen in het Confiftorie, dat is in de Congregatie der
grenzen van Languedoc. De hooftftad voert den kardinalen, waarin de paus prefideert, moeten voorgedragen worden, by voorbeeld de aartsbisdommen,
welven naam.'
CONSERVATIE , behoudenis , befcherming , be- bisdommen en abdyen. Deprovifien der andere beneficien worden in de PauiTelyke Cancelery vergeven.
waring.
Voor 't overige moet men voor de' Confiftoriale
CONSERVE, zie Centreguarde.
CONSIDERABEL , wichtig , voornaam , treflyk, beneficien de Annaten opbrengen.
CONSISTORIE TE ROMEN , is een vergadering
aanzienlyk.
CONSIDERATIE, bedenkingen overweging. Die der kardinalen of het hoogfte gerecht te Rome,
zaak komt in geen confideratie betekent dat zy niet waar in de paus prefideert , en houd hy het zo
eens in bedenking komt , niet waardig is om 'er dikwils als het hem gevalt. Daer zyn opentlyke en
geheime confiitorien; de openbare zyn die gene,
aan te denken.
CONSIDFREREN, betrachten , overwegen, over- waarin den Kardinalen de purpre hoed gegeven
word, en waarin ieder een komen mach. Anleggen, behartigen, hoog-achten.
"CONSIGLIETTO TE VENETIEN, is de hoogtle raad ders handelt men in 't gemeen in 't Confiftorie vao
van 7 heren, en beftaat uit den doge en zyn 6 ra- alle religie-zaken, ook itelt men daar de rechtsden , dim te zamen den titel van Sereniüima $i- zaken in tegenwoordigheid van den Paus voor.
gnoria gegeven word. Dit configlietto prefideert Alle bullen, welke de bisdommen of abdyen bein den groten raad, in de pregadi, en in het col- treffen , moeten in het Confiftorie voorgedragen
worden: hier worden ook de kardinalen gemaakt.
legie.
CONSISTORIE, is een geeftlyk gerecht by de
CONSIGLIO D l COLLOQUIO , o f D€ CONFERENTIE-RAAD , is een collegie in de republyk van Luc- Proteftanten, waar in de kerkelyke zaken verhanca, dat uit 18 gedeputeerden beftaat, en over ver- delt worden.
CONSPIRATIE, heimlyke veriïandhouding , verwarde en twyffelachtige zaken raadpleegt, en een
befluit neemt of zy den groten raad moeten voor- radery tegen een ftad, land, of mogentheid. Confpireren een zam enz wering maken.
gedragen worden of niet.
CONSIGLIO DE D I E C I , is te Venetien een hoog

crimineel gerechts-hof, 't welk kennis neemt van
alle openbare misdaden, oproer, ontrouw of nalatigheid der amptenaren, valfche munt enz. en dat
met zulk een onbepaalde macht, dat de doge zelfs
voor hen gedagvaart kan worden, en hun vonnis
geen appel onderworpen is.
CONSIGLIO DE DISCOLI , is een zeker collegie

in Lucca, 't welk uit 24 perfonen beftaat, en vlytige acht geeft op alle de gene die een onordentlyk
leven voeren.
CONSIGLIO GRANDE, de grote raad te Venetien,
isdt grootfte ftaats vergadering aldaar , en beftaat
uit enkele Venetiaanfche edelen. Deze raadflagen
over alle ftaatszaken, vergeven'alle hoge en lage beéi eningen , en verkiezen de overheden.
CONSIGLIO pi RUOTA, is een zeker collegie te

Genua , waar in gemeenlyk vreemde doctoren in
de Rechten, ieder twe jaar, zitten , en zeven extraordinare rechters, die van den kleinen raad verkoren , en alle halfjaar verwiflek worden. Deze
Itdlcn voogden aan, onderzoeken de gefchillen van

CONSTAD, zie Konftad,

CONSTANCE, ftad in Neder-Normandyen, benevens een Baiiluagie, hof-gerecht en bisdom , onder
Rouaan behorende. Zy legt aan den vloed Burd,
en is de hooftftad van het omleggende diftridt Conftantin genaamt.
CoNSTANTiNA , kleine ftad in Andalufien , in
een groot gebergte , Sierra Conftantina genaamt.
Zy legt 5 mylen ten noord-ooften van Sevilien.
CONSTANTINE , provintie des koningryks Algiers in Africa , welke voor dezen haar eige koningen had, en in drie delen verdeelt word,naamlyk Conftantine, Bonne, en TabeiTe. Zy is zeer
vruchtbaar, en heeft een hooftftad, ook Conftantine genaamt , welke groot, ryk , fterk , met een
cafteel voorzien, en op een hogen berg gelegen is.
CONSTANTINOPOLEN , Turkfche ftad op zeven
bergen in het landfehap Romania , op een klein
fmal ftreek lands, zich tegen Natoliën uitftrekkende, daar zy door een fmal canaal van afgefcheyden word. Haar omtrek is van 12, en wanneer
men het Serraiï en deszelfs tuinen daar onder rekent.

COR

CÖN.

zij

t e n t , van ï$ Italiaanfche mylen. Deze ftad? wel- welke te Straatsburg mee'mden hogen raad zitten.
ke voorheen de hooft- en reiidentie- ftad van het Dit woord wil naar de Straatsburger aart van fpreOofterfche keyzerryk was, maar tegenwoordig ze- ken zo veel zyn als conllable, dat van het FrSnfche
dert 1453 de hooftilad van het Turkfche ryk is, connetable komt.
floot ten zuiden aan de zee van Ivlarmora,en ten noorCONSÜEGRA , kleine ftad in nieuw-Caftilien aan
den aan een zee-boezem van het canaal van Con- 't gebergte , tuflfchen den Taag en Guadiana , de
ftantinopolen of Bofphorus Thracise, Zy is een Malteefche ridders toekomende , tien mylen van
der grootfte fteden van Europa, heeft een .fchone Toledo. Op het flot woont gemeenlyk de Grooten veilige haven , en is de gewoonlyke verblyf- prior van Caftilien.
phats des Turkfchcn keyzers m het zo genaamde
CONSUL, is een amtenaar, die door een koning
grote Serrail. Haar gedaante is driehoekig, wiens of een ftaat als een commiflaris in de_ kooplieden
hoeken genaamt worden Yedicula of de zeven T o - van de Levant of andere koopplaatfen aangeilelt is,
rens, Serrayovaü of het Serrail, en de poort Aye- Zyn amptbeftaat daarin, dat hy de kooptnanfehap
vaflaro-capü tegen de punt van het kleine canaal bevorderen, en dekoopluiden zyner Natie befchefChitana. In deze beroemde ftad woont ook een men moet. Zy nemen ook kennis van de civile
Griekfche patriarch, welke den aartsbifTchop dezer en criminele zaken die voor hen gebracht worden,
ftad en vele anderen onder zich heeft. Deze ftad op dat de gefchillen, die onder hare Natie ontdaan
word byna alle jaar door de peil bezocht, en heeft zyn, weggenomen mogen worden. Andershieten
ook door menigvuldigen brand grote fchade gele- de zodanige rechters ook confuls, welke onder de
den , gelyk in 't jaar 1708 op eenmaal 80 grote koopluiden verkoren worden om de commercie zapaleyzen en 1000 gemene huizen, in 't jaar 1715 ken volgens de verworve vryheden te beluchten*
wederom n o c o huizen, en den 17Juli 1718 door T e Parys zyn 4 confuls en een rechter.
een verfchriklyken brand 51000 huizen in de afch ^ CON&ULATO j, is te Cadix het commercie-ccllegelegt zjrn. Den 17 July 1729 viel 'er weer een fchrik- gie , inzonderheid naar de Weft-indien.
lyke brand voor, waar door meer als het vierde deel
CONSULENT, hiet die gene, dien men in rechts-»
van de ftadin.de afch wierd gelegt, behalven de zaken om raad vraagt > die raad geeft , een advo~
Turkfche Mofqueen, 10 Griekiche, 3 Armeenfche caat: ook wel een die raad zoekt.
kerken, dog het quartier derChriftenen was daar
CONSULERENj overleggen, beraadflagen.
gelukkig van vry gebleven. Over de 700 menfehen
CONSUMEREN, hiet verteren , confumtie wat op2yn 'er jammerlyk in omgekomen.
gaat en verteert word. Opzommige plaatzen word
CONSTANTINOPOLITAANS CANAAL, is de beroem* ook een foort van belafting coniumtie-accys gede zee-engte tuilchen Natoliën en Romanien, wel- naamt, wyl uitdien hoofde alle confumtie-waren,
ke alzo Europa en Azia van een fcheyd , 15 mylen als fpys, dranken alles wat tot daaglyks onderhoud
lang en twe breed is. Omtrent het midden van des levens nodig is , moeten aangegeven worhet canaal leggen twe fchaniïen tegen elkander o- den.
ver, gelyk ook twe andere aan den mond van de
CONTA , vloed in Italien in't Genueefche gebied,
Zwarte-zee.
welke in Piemont ontfpringt, en zich by Albenga in
CONSTANTINOW , kleine ftad in opper-Volhy- de Liguftifche zee ftort.
nien in Polen, aan den vloed Schlucz, welke zich
CONTAGION , hiet een aanftekende krankheid $
in den Boryfthenes ontlaft. Zy hoort tot het laad inzonderheid de peil, waar aan de menfehen in groder Cofakken.
te menigte en plotslyk fterven. Deze ziekte heeft
CONSTANTZ, zie Coflmts.
voor enigen tyd in Polen, Lyfland, Denemarken,
CONSTAPELS , zyn in den oorlog de vuurwer- Holftein, Pommercn, Bohemen en in't jaar 1726
kers , die met het gefchut omgaan. Op de fche- te Conilantinopolen gruwlyk gegraileert, en veel
pen is de conftapel een van de voornaamite zee- duizent menfehen weggefleept.
orrlciers , die over de gantfche artillery commanCONTANT betalen, is zo veel als met baren geldeert. Op een oorlogfchip moeten 6 kanonniers of de betalen.
handlangers des conftapels zyn, en dezen zyn noch
CONTENT, te vreden, vergenoegt, vrolyk. Ie*»
6 andere toegevoegt.
mand contenteren hiet iemand te vrede Hellen.
CONSTELLATIE, hiet de order van't gefternte,
CONTENT , en NON CONTENT , deze beyde woorook de opmerking der lierren hoe dezelve ftaan den worden in het hoger-huis in Engeland gebruikt
als men de Hemmen opneemt, en hieten zo veel,
wanneer iemand geboren word.
CONSTERNATIE, betekent een gemoeds-ontftelte- als j a en neen. In tegendeel zegt men in 't lagerivïs, wanneer men niet weet wrat men doen of la- huis oui en non.
CONTESSA, IL GOLFO DI CONTESSA, een grote
ten moet.
CONSTITUTIE, de gefchapenheid van een zaak, zee-boezem in den archipel, tuftchen het Schier-eyby voorbeeld des ligchaams , des gemoeds , enz. land Monte Santo en de kuilen van Macedonien en
Ook een wret,of landsbevél, daar van daan wor- Romania. Aan denzelvenlegt de kleine ftad Con~
den de Rykswetten Conilitutiones Impériales of tefta, daar zich de vloed Strymon in den gemelden
zee-boezem ftort.
Imperii genoemt.
CONSTITUTIE-ZAAK IN VRANKRYK , zie Unige-

nhus,
CONSTOFFX.EE
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CONTESTAEILE , zie Connetable.
CONTESTATIO LIT;S, zie Litis Conteftaüo.

CO«TESTEHEN, j)etuigen, verzekeren, hoog en
Ff
duur
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duur verklaren, daar van daan conteftatie, verzeCoNffRËBANDE WAREN , zyn zodanige , dk tegen het verbod van des lands overheid verkocht
kering in plaats van eed.
CONTI, een oud en beroemt geflacht m Italien, of ingebracht worden.
welke het vierde onder de voorname Roomfche hulCoNTRh-BATTÊRYEN > *yn die, welke tegen de
sten is, en dat zich hertogen van Poli en Guada- batteryen van den vyand gezet worden.
gnuolo , gelyk ook markgraven van Pratica en RoomCONTREFORTS, zie Schoormtmr.
CONTREGUAB.DE, CONSERVE , is een buitenwerk,
fche barons fchryft. Het bekleed aan het Roomfche hof altoos het amtvan prsefeó: der pauslyke dat men voor de opper-vlaktens der bolwerken legt
kapel, en is zedert 100. jaren zeer in verval geraakt, om dezelve te dekken. Hetbeftaat uit 8 lange opwaarom het tot hiertoe gants niet van.de rykfte per-vlaktens , en word in plaats van de halve mageflacht en ge weeft , maar wel met de befte en nen gebruikt.
grootfte familien te Rome na vermaagfchapt is.
CONTREMANDEREN, word gemeenlyk in 't leger
Daar zyn verfcheide pauzen , cardinalen en be- gebruikt , wanneer de foldaten order hebben hier
roemde krygsluiden, als ook paus Innocentius XIII of daar heen te trekken, maar het voornemen nauitgdproten. Deze was Michaé'1 Angelus genoemt, derhand verandert , en hun een tegen-bevel gegegeboren den 13 Mey 1655, cardinaai gemaakt den ven word.
7 juni 1706 , en tot 'paus verkoren den 8 Mey 1711,
CONTREMARCHE , een krygswoord , wanneer de
•den 18 Mey daar op gekroont , en llierf den 7 foldaten naar gelegenheid der zaken een gants anMaart 1714. Zyn twe broeders waren Jofephus, deren weg nemen, als die hun in 't eerlt aangehertog van Poli welke in 't jaar 1714 geitorven is, wezen was.
en Bernardus Maria , biiTchop van Taracina , dit
CONTREMINE , een T E G E N - M I J N : is een kleine
den ió Juni 1721 kardinaal wierd. De republyk gang onder de aarde, waar door men des vyands
Tan Venetien maakte alle broeders en neven van mijnen ontdekken, en het kruid daar uit wegnedien paus met alle hunne nakomelingen in 't jaar men kan. Zy word onder den wal en het glacis,
172.1 voor eeuwig tot Venetiaanlche edellui- gelyk ook onder des vyands approchen veldwaarts
den.
in gemaakt.
CONTIGLIANO, kleine ftad in 't hertogdom SpoCONTRE-ORDRE , zie Contremanderen,
leto in den kerkelyken Staat , aan het meir van
CONTRESCARPE , SCARPONE,. is de linie aan een
Contigliano.
veiling, daar de gracht op de zyde tegen het \dd
CONTINGENT, het deel dat iemand toekomt, of eindigt, of het is de fchuinffe afloping die de aarde
dat iemand fchuldig is te geven. Ryks- en kreits- van den bedekten weg onderftut. Zomtyds word
contingent is al dat gene dat ieder Stand tot het ge- de bedekte weg en het glacis mee onder den naam
mene welzyn na een voorafgegane verdeling, die van contrefcarpe begrepen.
door de ryks- en kreits- gedeputeerden opgemaakt
CONTREXALLATIE-LINIE, is een gracht met een
is , in gereed geld, proviant , en manfchap tot de borftwering, welke de belegeraars om de belegerde
ordentlyke kreits- kas en 't ryks leger opbrengen plaats maken, om hier door voor de uitvallen der
moet.
belegeraars veilig te zyn.
CONTINUEREN-, voortvaren , voortzetten , verCONTREVISITEN , tegen-bezoeken die de Gezanvolgen. Continuo of continueerlyk ? hiet altyd ten of andere voorname perfonen by elkander gevoort, zonder ophouden.
woon zyn af te leggen.
CONTO , een rekening , a conto of per conto,
CONTRIBUTIE, is in den oorlog een zekere fchatop rekening, a bon conto, op goede rekening, of ting, die men betaalt om zich van de plundering
in vermindering,
of andere dadelykheden der vyanden vry te kopen.
G>NTOIR , COMTOIR , KANTOOR , is een gerecht Zy word in geld of in proviand binnen een be~
of collegie in een koopftad tot bevordering des Hemden tyd , waar voor zo lang gyzelaars gegekoophandels. Daar zyn enige plaatzen daar ver- ven worden, betaalt. De gewonelykebelaftingen,
fcheyde natiën hare kantoren hebben , by voorbeeld die een landheer oplegt, worden ook wel contrite Suratte en Antabar de Engelfchen , Hollanders butien genaamt.
CONTROLLEUR , een tegenfehryver , welke een
en Franfchen. Anders betekent het ook in 't geontfanger of diergelyke perfonen', die gehouden is
meen by de koopluiden een fchryfvertrek.
CONTORIST of COMPTORIST, een boekhouder in zyn rekening te doen, toegevoegt word, om tegen boek te houden.
een grote handeling.
CONTRABANDITEN, zie Banditen.

CONTROLLEUR

GENERAL

DES FINANCES , is 'm

CoNTRftRiE-WiND, is die defchepen tegenloopt, Vrankryk de opper-directeur van alle inkomften
des konings, welke titel in plaats van de iur-Intenen in hun reys zeer hindert.
CONTRA-REMONSTRANTEN , GOMAKISTEN , wa- dant des Finances ingevoert is.
CONTUMACE , word de Quarantaine genaamt,
ren in de vorige eeuw die gene, die metFrancifcus
Gomarus, doöor en hoogleeraar in de Godgeleert- wanneer iemand, die van een befmette of verdachheid te Leyden, in het artykel van de vrywillige te plaats komt, zich 40 dagen op een afgezonderverkiezing van de Remonilranten en Arminianen de plaats ftil moet houden.
afweken.
CONTUMACEREN, betekent eenbefchuldiging van
ongehoorzaamheid voor't gerechjt tegen zyn weerCONTRE-ADMIRAAL , zie Schout hy Nacht.
party inbrengen.
COJHTRE-APP&OCHBN ? zie Afprwkj^

Cm-
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CO!Ï?É»SATIB , ftad in het Napeliche landfchap
COMTÜMACÏA , ongehoorzaamheid ; halsfterrigheid, In rechten hietin contumaciam procederen, Bari , benevens den titel van een graaffchap , en
zyn tegenparty wegen zynuitblyven van ongehoor- een bifdom onder den aartsbiffchop van Bari ftaanzaamheid befchukUgen, zo dat hem de rechter ook de. Zy hoort het huis Aquaviva toe.
CONVERSATIE , gezeifchap of omgang met !a:~
voor ongehoorzaam erkent, en hy de onkoften betalen moet, of anders verder tegen hem geproceCONVÊRSUS, CONVERSA, word een man of vrouwsdeert word.
CONTT, vlek aan den vloed Selle in Picardyen, perfoon genaamt, die van de eene gezmtheid tot
benevens den titel van een vorftendom, waar naar de andere overgaat.
zich. de prinffen van Conty uit het huis van BourCONVICTORIUM is een plaats, daar vele met elbon , daar de hedendaagfche koningen van Vrank- kander eten, gelyk by voorbeeld Studenten op een
ryk uit ftammen , ichry ven. Uit dit huis was de be- Akademi, die derhalven ook convi&oriften kunnen
roemde prins van Conty gefproten, die 1697 ko- genaamt worden.
ning van Polen wou worden.Hy wierd Francifcus LuCON VINGER EN , iemand door geloofwaardige
dovicus genoemt, was den 30 April 1664geboren, gronden van een zaak overtuigen.
en is den 21 Febr. 1709 geftorven. Zyn nagelate
CONVOCATIE, zie Parlement,
&oon Ludovicus Armandus de Bourbon graaf van
CONVOY, een geleyde, uit gewapende man fehaj.*
h Marche is den 19 Novemb. 1695 geboren, en beftaande, dat men perfonen of goederen tot zeheeft na zyn vaders dood den titel van prins van kerheid mee op den weg geett. Convoy is ook
Conty bekomen. Zyn gemalin Louife Elizabeth, het geleyde der koopvaardy-fchepen door oorlogsdochter van hertog Lodewyk III. van Bourbon, fchepen. Ook de levensmiddelen, die men in den
die in 't jaar 1693 geboren en 1713 met hem ge- oorlog het leger toevoert.
troud was, verliet hem in 't jaar 1723, en begaf
CONZA, was een ïtad in Napels, in principato
zich in 't kloofter Port-Royal, maar is 1725 weer oltra , niet ver van den oorfprong van den vloed
met hem verzoent.
Ofanto, en had een aartsbisdom. Maar 1694 is zy
CONVENABEL , gefchikt, bequaam , dat iemand zodanig door een aartbeven verwoefl, dat men de
plaats niet meer weet waar de domkerk geftaan
wel paft.
CONVENANT , is een verbond 't welk de Presby- heeft.
COPA, ftad in Azien aan eea vloed van den zelterianen in Schotland onder Karel I , koning van
Engeland, in't jaar 1638 oprechten, zwerende dat ven naam, die in Circaffien ontfpringt, en zich by
zy hunne kerken ordening, welke naar die van Ge'- deze ftad in het meir van Zabache ftort.
COPA , vloed in het hertogdom Milaan, welke
neve, in 't jaar 1580 gemaakt, gericht was, tegen
ieder, ja zelfs tegen de overheid tot den laatlten aan de grenzen van het graaffchap Bobbio ont• druppel bloeds zouden befchermen. Koning Karel I. fpringt , en in het landfehap Pavia by Barbaniello in
verwierp dit convenant, maar des niet tegenfiaan- den Po valt.
COPALENG , grensvefting in het Wendifche-land
de hielden zy hun verbond ftaande, en daar door
wierd het ryk in twe facüen7 naamlyk in de ge- in Ongaryen.
COPECKEN, een kleine Moskovifche munt, die
confedereerden, en niet geconfedereerden verdeelt:
eindciyk namen de Standen van Engeland het ook wat meer als een Hollandfche Huiver bedraagt, zo
in 't jaar 1643 aan, om daar door een gelykvor- dat hondert daar van een roebel of twe ryksdaalmigheid in de drie koningryken te ftichten, maar ders uitmaken. Zy zyn meeftendeels van zilver,
maar tegenwoordig ook van koper. Op de goudit verbond is van flecht beftand 'ge weeft.
CONVENT , hiet een te zamenkomft, en beduid de , welke raar zyn, en de vierde part van een duook zomtyds een kloofter. Daar van hieten die caat waard zyn , ziet men onder anderen op de eene
Studenten conventualen , welke men te Maagde- zyde de princes Sofia, en op de andere de twe Czaarburg, in het Brunswykfche en het Wurtembergfche fche gebroeders sis kinderen verbeeld.
vind, die onder het opzicht van een abt of prooft
COPELAND, COPLAND, zekerftreek lands in Enaan zekere regelen en wetten gebonden leven. De geland in het graaffchap Cumberland, 't welk dezen
Franciskaners en Minderbroeders noemen zich in naam van de menigvuldige bergen, die daar in zyn,
Italien en Polen ook conventualen.
bekomen heeft.
CONVENTICULUM, een heimlyke en ongeoorloofCOPENICK , kleine ftad en opper-amt benevens
de t'zamenkomfh
een koninglyk wel gemeubileert lufthuis aan de
CONVENTIE.9 hiet een vergelyk of verdrag, dat Spree, in de Middelmarck-Brandenburg, in de Teltwe tegenftrydige partyen met elkander oprechten. tavifche-kreits tufTchen Berlyri en Furftenwalde, en
CONVENTKE, CONVENTRI, Had in het graaffchap is daar de overtocht over den gemelden vloed.
Warwick in Engeland , niet ver van den vloed
COPET, kleine ftad, fchoon flot en heerlykheid
Schirburne. Hier refideert een biffchop, die onder aan het meir van Geneve, in 't canton Bern, 1 myden aartsbiffchop van Canterbury behoort.
len van Geneve , tegenwoordig den Pruiffifcheii
CONVENTUS PUBLICUS, zo worden in Silefien de generaal majoor van Erlach toekomende.
vergaderingen der gedeputeerden van de vorft endomCOPHTEN, zo noemt men die Chriftenen in Egypmen , vrye Stand-heerlykheden, en enige lieden ten , die de Roomfche kerk voor ketterfch hougenoemt, welke op het raadhuis te Brellau te za- den , en de eerfte in Africa geweeft zyn, die zich
inen komen.
tot het Chriftendom bekeert hebben, waar van S.
F f 2,
Marais
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Marcus reeds de oorzaak zou geweeft zyn. Zy houden het Nachtmaal onder beyde de gedaantens, vieren den zaterdag zo wel als dm zondag, geloven
niet dat de H. Geeft van God den Zoon uitgaat, en
verwerpen het vagevuur. Zy hebben een eigc
fpraak , de Coptifche genaamt , en een eigen patriarch te Cairo, die zich patriarch van Jeruzalem
en Alexandryen noemt, en van wfen de overige
Chriftenen in Abyffinien en Nubien afhangen, die ook
l i . Coptifche biffchoppen onder zyn bedwang heeft.
COPY , hiet het afichrift van een brief of rekening. Copieren hiet niet anders als affchryven.
COPISC , ftad in het waiwoodfchap Mfciflaw in
Littouwen.
COPISTEN , dienen om de opftellen der raadsheren en der geheimfchryvers in 't net te ft ellen , de
vereifchte titels , begin en flot daar aan te maken , (waar toe zy een eigen titel-boek in de cancelery hebben) en in rechtszaken het geen de advocaten mondelings voordragen naar te fchry ven.
COPOZA , Hot in opper-Ongaryen niet ver van
Tockay.
. COFPENBRUGGE , flot en vlek in het graaffchap
Spiegelberg, keur-Hanover toebehorende, niet ver
van de Wezer, en het graaffchap zelfs word dikwils Coppenbrugge genaamt. Zie Spiegelberg.
COPPENHAGEN , de koninglyke refidentie en hooftïlad van Denemarken op het eyland Zeeland, legt
in Orefund 58 mylen van Hamburg, en heefteen
heerlyke haven, die 500 grote fchepen bergen kan.
De itad is zo wel van natuur als door de kunftwel
gefortirlceert, welgeboud, groot, en zeer beroemt
door haar handel op Ooit-en Weit- Indien. Zy
heeft drie koninglykekaitelen, 1. daar het koninglyke hof zyn verblyf houd , 2. het koninglyke
luithuis Rofenburg genaamt , daar de koninglyke
kroon en andere kleinodiën bewaart „worden , en
het 3de Charlottenburg, van de koninginne weduwe , die daar haar hof hield, alzo genoemt. Het
tuighuis, arfenaal, de kunit-kamer, iterke citadel,
door 't welke de itad en koninglyke vloot befchut
word, de rondetooren vanChnftianus IV.geboud,
daar op men met koets en paarden tot in den top ryden kan, en daar men de globus van Tycho Bra\t benevens de publieke bibliotheek, die twemaal
s weeks open ilaat, vind, het onverglykelyke rnetale Standbeeld van Chriftiaan IV. op de nieuwe
Koningsmarkt , de Univeriiteit , v.an Chriüiaan I.
.gefticht, en in't jaar 1474 van paus Sixtus IV. met
voorrechten begunftigt , benevens de voortreflyke
collegien zyn alie bezienswaardige zaken. Voorheen was hier ook een koninglyke iidder*academie , die van Sora hier naar toe verlegt was „ maar
onlangs op koninglyk bevel weer ingetrokken is.
Hier onder behoort ook de itad Chriftiaans-haven,
op het daar tegen overleggende eyland Amack,
daar men over een ophaalbrug komen kan, nadelïiaal zy nu de Itad Coppenhagen ingelyft is. De
biifchop van Zeeland houd hier zyn reiidentie, en
in 't jaar ióóo den 17 wierd in 't leger voor deze
Itad de bekende Coppenhagifche vrede tufTchen Denemarken, en Zweden gefloten, na dat de Zweden
het jaar voorheen deze plaats vruchteloos belegert
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hadden. In 't jaar 17 n en 1712, ftierven 'er meer
als 40000 menfehen aan de p e l t t e n 1728 wierd
een groot gedeelte daar van door een zwaren brand
in de affche gelegt.
COPRANITS, itad in Slavonien niet ver van de
Draw, benevens een gewichtige citadel, het huis
van Ooftenryk toekomende, 5. M. van Waradyn.
COPRIZA, vloed in Romanien, die aan de grenzen van Bulgarien ontfpringt, en tuffchen Adnanopel en Trianopel in de Mariza valt.
CoPTici, zie Cophten.
COPULEREN, te zamen knopen, wettelyk verbinden. Copulatie de trouwknoop, die door een
geeitlyk perfoon gelegt word.
COQPET , een foort van kleine vaartuigen, daar
men uit Normandyen mee naar Parys vaart.*
COQUETTE, een vrouws-perfoon die wat galand
of man-ziek is.
COQUIMBO , zee-boezem aan de Zuid-zee in Chili
in America , waar aan een itad van den zei ven
naam , anders ook Serena geheten , in het aangename dal Coquimbo legt. De vloed Coquimbo vliet
door deze valey, is in de zomer maar met water
voorzien , en valt in de zee.
CORACE , vloed in Napels, welke aan de grenzen van Calabria citra in Appennynfche gebergte
ontfpringt, en zich in de golf van Squilace itort.
CORALLINE , een ibort van lichte floepen, dis
in 't ooiten tot de coraal-viflchery gebruikt wor*
den.
CORASAN, zie C'horafan*

CORAX, CORAS, meir in de provintie Mogul in
Tartaryen.
CoRBACH , de hooftftad van 't graaffchap Waldeck, 6 mylen van Gaffel, waar by het oude flot
Eifenberg op een hogen berg legt.
CORWAB , landfchap in Croatien, wiens ooitlyke
gedeelte het Turkfche hof, het ander het huis van
ooftenryk bezit.
CORBEIL , itad op het eyland van Vrankryk, benevens een prefidiaal en den titel van een graaffchap, in de kleine provintie Hurepoix. De Seine
loopt 'er midden door, en verdeeltze in de oude
en nieuwe itad.
CORBEULES, zyn kleine.met aarde gevulde fchanskorven, die de musketiers gebruiken om zich te
dekken.
CORBETTA , kleine itad by Naviglio grande in 't
hertogdom Milaan, alwaar een fchoon paleys
ftaat.
CoR'B EY , zie Corvey.
CORBIE , beveiligde ftad in Picardyen, in het
kleine landfchap Santerre, aan den vloed Somme,
benevens den titel van een graaffchap. Zy legt in
het landfehapje Amiennois , heeft een beroemde
abdy, en is 17n.met nieuwe veftingwerken voorzien.
CORBIERES , kleine ftreek lands in het gebied
van Narbonne, tot dat aartsbisdom behorende.
CORBIGNY, kleine ftad of vlek aan den vloed
Yonne, in het Franfche Landfchap Nivernois.
CORBIGNY LE S. MARCOUL, kleine ftad of vlek
in Champagne, z m. van Rheims,
CoR*

CÖR.
CORCANG," grote ftad in Perzien, in de Provinti*» Chorafan aan den vloed Gebun.
~CORCEL , fkd op het kleine eyland Manar in
ooft-Indien, daar de ryft in zuken overvloed wail,
dat zy zomtyds hondert-voudig voortbrengt.
CORCKB , groot graafichap in de Ierfche provintin Mounfter/t welk ten ooften aan het graafichap
Waterfort, ten noorden aan de graafickappen Limeryck en Kerry, ten zuiden en wellen aan de
aee grenft. De hoofftad hiet ook Corcke en legt
aan den vloed Lee, die beneden de il ad een kleinen boezem, Corckhaven genaamt, maakt, da-ar
een zeer.ruime en bequame haven is. Zy heeft
^ccn bifdom, onder Cashel behorende.
CORDAAT , oprecht , openhartig, onvervalfcht,
oiit grond der zielen.
CORDELLERAS, C o R D I L L I E R E S , z i e A?ldes.

CORDEROL , vloed in het Venetiaaniche landfchap
Bellunefe.
CORDON, zie Muurband.

CORDONBLEU, word. hetblaauwelindvande Ridderorde des H. Geeils in Vrankryk genoemt, derhalven als de Franfchen willen zeggen dat iemand ridder
van den H. Geelt geworden is, zeggen zy dat hy
'ie Cordon bleu van den koning gekregen heeft. In
Denemarken word het teken van de orde van den
Olifant, gelyk ook zulk een ridder zelfs, Cordon bleu
genoemt.
CORDUA, grote Had aan den vloed Guadalquivir
In Andalufien, benevens een bisdom, onder den
aartsbiffchop van Toledo ftaande. Hier is eerft de
bereyding van het Corduaans Leer uitgevonden.
CORDUA, Had in het landfchap TucomaninzuidAmerica, niet ver van den vloed S.econdo.
CORDUAN ANTROS, klein eyland of rots in de
•fcee van Gaskonje aan den mond der Garonne, 15,
m. van Bourdeaux , daar een zeer hoge vuurbaak
of Tooren geboud is, dien de vorige koning 1Ó05.
heeft laten vernieuwen.
•COREE , CHAOSIEN , groot Schier-eyland en ko-

ningryk in China, 't welk ten noorden aan Tartaxyen, en ten wellen aan den zeeboezem Cang grenit.
•Het word in acht provintien verdeelt , en heeft
Eyn eigen koning, welke den keyzer van China
cynsbaar is.
CORELLA, kleine flad in 't Spaanfche koningryk
Navarre, aan de grenzen van oud-Callilien , tufichen Calahorra en Tudela.
COREZIN, Had aan deWeixel, in het Waiwood•fchap Sendomir in klein Polen.
CORF-CASTLE, Vlek benevens een flot in het
•Landfchap Dorcheiler in Engeland, 't welk zitting
en ftem in 't Parlement heeft.
CORFU , CORCYRA, eyland in de Jonifche zee

aan de kuilen van Epirus in Griekenland, is zeer
vruchtbaar van wyn, oli, citroenen, oranje-appelen , olyven en andere vruchten. Het word in 4
Baglia of regeringen, naamlykdi Mezo., di Leros,
Givre of Agna, en Leuchin verdeelt, en heelt in de
lengte 15 in de breedte 5 Duytfche mylen* Daar
ftaan veel vlekken en .dorpen, maar niet meer als de
enige Had Corfu op, wreike door twe goede Veilingen beichut word, en een haven gelyk ook een

aartsbiffchop heeft. De inwoners , Corfiotti genaamt, zyn meelt den Griekfchen Godsdienrl toegedaan. Dit eyland, dat een voormuur van ItaJien tegen cle Turken is, hoort zedert 1139 den
Venetianen t o e , en word door een gouverneur benevens andere overheden geregeert, welke alle
twe jaren verandert worden. In 't jaar 1716 den
4 Juli quamen de Turken met een ilerke vloot voor
dit eyland, en begonnen de Veiling Corfu met alie macht te belegeren, maar deVenetiaanfcheGeneraal veld maarfchalk Graaf van Schulenburg ia
de veiling zich zeer dapper verwerende, zo dac
er de Turken door hun verwoed ilormen 18000
man by infehoten, moeiten zy den 22. Aug. van
het zelve jaar niet alleen de Veiling maar ook het
gantfche eyland wreer verlaten, met grote verwarring naar hun vloot wyken en den Venetianen byna de gantfche artillery en bagagie tot buit laten.
In November 1718 floeg het onweer hier in een
kruyd-magazyn, waar door de berg del-Ia Carnpana, het oude kafteel benevens het Paleys van den
captein Generaal, de Cancelary, het Provianthuis
er* veel andere gebouwen in de lucht fprongen, en
over 1500 menffchen elendig om 't leven geraakten , waar onder zich ook de dappere capitein generaal Pifani bevond.
CORI , kleine flad in campagna di Roma in den
kerkelyken ilaat.
C O R I , Turks vlek in Dalmatien, was voor"de*
zen een fchone flad.
CORIA, kleine flad aan den vloed Alagon, tuffchen de bergen Torras-Vaccas in het fpaanfche
Eilramadura, benevens een bisdom , onder den
aartsbiffchop van Compoilella behorende.
CORIENXE, voorgebergte op het eyland Cuba ia
noord-America , flrekt zich ten zuid-wellen in ds
zee uit.
^ CORIENTES, voorgebergte in het Landfchap nieuw.
•Granada in zuid-Am erica., itrekt ziek ten "Wellen
m de zuid-zee uit.
CORIENTES, hoog en uit vele witte bergen be--'
ftaande voorgebergte in het Landfchap Xaiisco ux
nieuw Spanje in noord-America, ten zuid-w ellen.
.aan de zuid-zee flotcnde.
CORIENTES, Had in de Provintie Paraguay ia'
zuid-Am erica aan den vloed Paran, daar hy'zich
in den vloed Paraguay ilort.
CoRïGLiANO, zie Curigliano*
CoRiN amt en flot in de mark Brandenburg, 't
welk de tegenwoordige koning van Pruiffen de ge*»
quetfle en verminkte Soldaten tot hun onderhoud
toegewezen heeft, en zo wel de gemene foldaten
als den Luitenant, die daar het commando over
heeft, weêklyks een foldy toegelegt.
CORINTHUS, CoRtNTHO, flad m Morea op de
ïflhmus, welke zyn naam daar naar voert. Zy is
zonder muren en niet zeer volkryk, evenwel heeft'
zy een citadel en een artsbifkhop, die zich , wy'I
de flad meefl verwoei! is naar Napoli di Romania
begeven heeft Deze plaats hoorde voor heen de
Venetianen toe, dienze de Turken flormenderhand
afnamen, en de bezetting neder hakten. De voorgemelde ïflhmus van Corinthen K een fmalleftreek
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lands tufTchen de beyde zee-boezcms van Lepar.to
en Engia die Morea met het overige van Griekenland te zamen knoopt.
COKISCO , zie Blixtm eyland.
CORLIN-, ziz C'öflin.

.

,

CORMENTIN, nieuw aangelegt kafteel eer Hollanders in Guinéa in Africa.
CORNAIANO, CORNIGLIANO, kleine flad aan een

vloedAdcia in 't hertogdom Milaan, den Prins van
Trivultio toebehorende.
COKNARO, een der beroemfte en adelykfte geilachten van Venetien , uit het welke de Doge
geiproten is , en 't welk voornaamlyk in de 15.
eeuw door Catharina Cornaro beroemt is geworden , die koningin van Cyprus was , en. na de
dood van haar Gemaal Jacbbus door de Republiek geadopteert wierd , waar tegen zy haar koningryk Cyprus aan dezelve in eigendom overgaf.
CORNEILAN, kleine Had in Vrankryk in de Pn>
vintie Armagnac aan den vloed Adour, 3 mylen
van Aire.
CORNELII-MUNSTER, Benediktyner-abdy in het

Hertogdom Gulik, een myl van Aken, wiens abt
een Hand des ryks is , onder de Weftphaaliche
kreits gerekent word, en zyn refidentie inliet St eedje St, Cornelii-munfter aan den vloed Dente heeft.
CORNET, een Officier te paard, die de ftandaart
van een compagnie voert, en wyl hy de derde
Officier van de compagnie is, commandeert hy dezelve wanneer de Ritmeefier en Luitenant afwezig zyn.
CORNET, zeer fterk Cafleel op het eyland Guernfey in het Britfche Canaal.
CORNETOT , tamelyk woefte Had in 't gebied
van St. Pieter in den kerkelyken ftaat , niet ver
van den vloed Marta daar hy in de Toskaanfche
zee valt. Is wegen haar ongezonde lucht ilecht bewoont.
CoRNETTE,iseen vierkante witte vlag,welke de
eigenfehap en het karakter van het opperhooft van de
vloot aanwyft, die de zelve aan de grote maft hangt,
wanneer hy als opperhooft commandeert.
CORNETTE BLANCHE, hiet by de Franfchen de

Standaart als ook de eerde Compagnie van het regiment van den colonel general de la cavallerie legere.
CORNEVILLE, abdy der reguliere koor-heren van
de Auguilyner-orde in Normandyen in Vrankryk,
in het Landfchapje Roumois.
CORNICO, ftad op het eyland Candia, in 't gebied van Canea aan den Berg Cornico.
CORNIGLIANO , zie Cornaiano.

ooften daar het aan Devonshire grenft. Het voert
tien titel van een hertogdom, en de kroon-prins
van Engeland word by zyn geboorte hertog van
Cornwal genaamt. Het voorgebergte van Cornwal noemen de Engelfchen Lands-End.
CORO , zie Venezuela.

COROD , kleine ftad in Zevenbergen , 3 M. ten
Wellen van Claufenburg.
COROMANDEL , de kuit van Coromandel is een
deel van het ichier eyland van Indien aan deze zyde
van de ganges in Azien, welke zich langs de Ooftlyke kuiten heen ftrekt, en men vind aan deze kuit
zeer goede zee-havens.
CoRON,ilad in het Landfchap Belvedère in
Morea, op een klein fchier-eyland : zy heeft een
Aartsbiifchop en is van natuur fterk, nademaal zy
aan twe zyden van de Golf van Coron, en aan
eene zyde van een fteyle rots omringt is, en fterke
muren en torens daar op heeft.
CORONE , vloed in 't Hertogdom Milaan , welke
in *t landfchap Tortona ontfpringt, en in het Lomellynfche gebied in de Po valt.
CORONER, is een amptenaar in Engeland, die in
naam van de kroon of van den Koning benevens
12 affiftenten de gevonde lyken befchouwt, of zy
hun natuurlyke dood geftorven of vermoord zyn ,
naar de daders zoekt , de omilandigheden vlytig
uitpluift, en dan verllag daar van aan de koninglyke
bank doet.
CORONN*, CORCGKÏE, zie Corunna*

COBOPA, Landfchap in zuid-America, aan den
vloed Corapatude, tufTchen het Meir Parima en den
vloed der amazonen.
COROTOJAK, groote ftad aan den vloed Tanais
of Don in Mofcovien, 10 M. van Tawgrow-Veronifch.
CORPO , zo noemt men" een zeker getal krygsvolk , dat alleen ageert, maar geen leger uitmaakt.
CORPGRAAL, is een onder-officier die een rot of

corporaalichap van iz tot 15 man commandeert,
en de foldatcn op fchildwacht zet en weer aflofh
Hy ontfangt ook het woord van de ronden die voor
zyn corps de Garde voorby palieren, en by ieder
compagnie zyn in 't gemeen 3 corporalen, jeder moet
een rol van zyn corporaalichap hebben, en zyn
foldaten met namen weten te noemen, ook waar
zy hun quartier hebben. Hy ontfangt van den
wapen- captein de munitie, van den quartier- meefter het quartier, van denmonfterfchryver het geld,
en van den fergeant de order voor zyn Rot. Hy
moet alle avond en morgen zyn rot bezoeken, en
de fergeanten daar befcheyd van geven. Onder de
keyzerlyken gaat hy met een hellebaart voor zyn
rot, maar onder enige andere troepen aan derechte hand met een musket of fnaphaan.
CORPORALE, hiet dat linne-kleed , waarop de
roomfche geeftlykheid de kelk in de mis zet.

CORNO , zo word de ftaats-Muts van den Hertog van Venetien genaamt, welke achter een opwaards (taande, maar voorwaarts een toegebogene
fpits gelyk een Hoorn heeft Onder deze draagt hy
een zekere huif met een rand, die hem aan weerCORPS DE BATAILLE, is de twede linie, of dat
zyden over de oren heen hangt.
deel van het leger 't welk tufTchen de voor-en achCoRNouvrLLE, zie Ripper.
CORNWALL^ CORNOUAILLE, Landfchap in Weft- terhoede en tuiichen de beyde vleugelen ftaat.
CORPS DE GARDE hiet eerftlyk de fchildwacht of
fex in Engeland, zeer beroemt wegens zyn tin-mynen, is over al Tan de zee omringt, behalven ten de fo]4aten die de wacJto gouden, ten tweden een
*"'
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wachthuis of een plaats daar de ichildwachtzichop erven zulks dan betalen moeten. Daartoe onderzoehoud.
ken zy ook of 'er iets in de wetten te veranderen*
CORPS DE RESERVE, hiet zomtyds de derdelinie te verklaren of by te doen, of anderfins een geTan de ilagorde , pf de achterhoede, zomtyds ook brek , dat onder de regering des gellorven hertog;
fculk een deel van het leger, 't welk de generaal ingeflopen is , te verbeteren zy,
achter, nevens oftuffchen de linien fielt, om het CORRIDOR , zie Bedekte-weg,
in tvd van nood te kunnen gebruiken.
CORRIENTES , zie Corïentes.
CORROTONE, kleine ftad in Italieii, dicht aan deïi
CORPS DETACHE, een afgeiondert leger, afgeMantuaanfchen dyk.
zonderde troepen.
CORRUCHE, kleine ftad in Eftremadura in PortuCORPS VOLANT, een vliegent leger is een detachement van enige troepen te paard en te voet van gal , aan een vloed van den zelven naam , heelt
"het leger, 't welk tot het een of het an- een*-fraai flot.
CORRUMPEREN , bederven , te fchande maken:
der voornemen uitgezonden, en door een generaal
majoor of ook door een generaal veld marfchalk ook met geld belleken of omkopen.
CORRUTZEN, zie Coruztn.
gecommandeert word. Het beitaat uit 4 , 5 , 6 ,
CORSAREN , worden voornaamlyk die zee-rooof meer duizent man.
CORRECT, is zo veel als naauwkeurig. Corrige- vers genoemt, die uit Barbaryen en Turkyen koren beftrafïen, of ook wat onrecht is te verbe- men. Maar in 't gemeen hieten alle die gene z o ,
die zonder lalt of verlof met uitgerufte fchepen zeyteren.
CORREGGIO, kleine maar welgeboude Had be- len om op zee te roven. Als men ze betrapt, wornevens een fterk flot en den titel van een vorften- den ze zonder genade als rovers opgehangen.
CORSE, CAPO CORSE, voorgebergte op het eyttom in 't modeneefche gebied, den hertog van
Modena toekomende. Voor dezen quani het een land Corfica, 't welk zich zeer ver ten noorden in
eige en beroemde vorltelyke familie t o e , van wiede Middelantfche-zee uitftrekt.
het aan den koning van Spanje quam, tot dat de
CORSHAM , ftad in de provintie Shrops in Enhertogen van Modena daar bezit van genomen heb- geland.
ben.
CORSICA, CORSE, een van de grootfte eylanden
CORREGIDOR, hiet in Portugaal een opperfchout, in de Middelantfche-zee, tuffchen de Genneelchc kudie meteen opgeheven ftaf tot teken van zyn gezag iten en het eyland Sardinien. Het word in 4. delen verdeelt : Di qua Monti ten noorden , Di la
over ftraat gaat.
CORREGIDOR , hiet te Parys de wachtmeefter Monti ten zuiden , Banda di Dentro ten ooiten,
en Banda di Fuora ten weften. De inwoners zyn
over de nacht-wacht.
goede foldaten , maar daarby wreed en roofachCORRENTES, zie Corïentes.
CORRF.SE, kleine vloed inliet landfchap Sabina tig. De lucht is zeer ongezond, het aardryk bergin den kerkelyken Haat, welke zich in den Tiber achtig , fteenachtig en niet zeer vruchtbaar, evenwel wart 'er goede wyn, als ook koorn-en boomïioit.
CORRESPONDENT , een die met een ander brie- vruchten , als olyven , vygen , amandelen en caven willek. Correfpondentie, brievewiiïeling. Cor- ftanjen, en aan deszelfs kuiten vind men veel krarefponderen brieven met elkander wifTelen , ook len. Het hoort de Genuezen t o e , en word door
een gouverneur en generaal-luitenant geregeert,
met elkander over een Hemmen.
CORRESPONDERENDE KPEITZEN des Roomfchen welke alle twe jaren verandert worden, en in de
ryks in de munt zaken, zyn enige dicht by elkan- hooftitad Baftia wonen. Il capo Corfo of het voorder leggende kreitzen, als de keur-en over-Rhyn- gebergte van Coriica is de noordlyke fpits van het
fdie , gelyk ook weftphaaliche in de eerfce claile, de eyland.
CORSO, zo word een van de fchoonfte ftratenin
opper- en neder- Saxifche, ook dikwils wegens de
oude correfpondentie de Weftphaaliche in de tw ede, Rome genaamt, daar men den wedloop der Baren de Frankfche, Beyerfche en Zwabiiche-kreits in baarfche paarden gewoon is te houden, en daar de
de derde claffe , welke op byzondere munt-toets- voornaamile luiden op zondagen en heilige dagen
dagen te zamen komen, de goude en zilvere munt- om een luchtje ryden.
CORSOER, kleine ftad in Denemarken op het eyfpecien die van ilechte waardy zyn, of van lieden
die geen recht hadden, of van onbe-ëdigde munt- land Zeeland , legt aan de kleine Belt, en heeft tot
rneeiters geflagen zyn, naar den voet der rykswet- verzekering der paflagie een fterk kafteel.
CORTE , kleine , maar goede ftad , byna midten door be-ëdigde kreits-affajeurs waarderen laten,
en de vervalle muntzaken weer zoeken op te den op het eyland Corfica op een fteile rots, bene-'
vens een citadel.
beuren.
CORTE DE MERCANTI , is een zeker gerechtsCORKETTORII , zo worden zekere vyf perfonen
te Venetien ger.aamt, die voor de verkiezing van hof in de republyk Lucca, 't welk over de koopeen nieuwen hartog aangeftelt worden om het le- zaken zit, en uit 9. leden beftaat, wiet prendent
ven en wrandel van den geftorven doge vlytig te altyd een uitheems advocaat is.
onderzoeken, of hy zich naar de wetten gedragen
CORTEGE, CORTEGGIO, het gevolg of de trein
hebbe. En wanneer zy bevinden dat hy onrecht van een afgezant, in 's gelyks de heren die by een
gepleegt heeft, klagen zy denzelven op een zeke- koning oppaffen, en hem in't ryden of varen verre geldfom aan, xaethemtecondemnesendat zyne zeilen.
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CöRïEtAZïo ; klein eyland by Sardinien , daar Hippocratcs en Apelles, en naar eniger luiden mening
OOK uat van Homerus. Vele willen ook zeggen dat
het ook onderhoort.
C O R T I MAGGIORE, kleine Had m t hertogdom op .dit eyland het gebruik der zy-wurmen 't eerft
Parma, aan den vloed Larda, aan de grenzen van uitgevonden is.
COSA, kleine vloed in campagna di'Roma inden
het hertogdom Piacenza.
CORTEMIGLIA, fraaie itad aan denviaed Borrni- kerkelyken Staat , welke zich in den vloed Carida benevens een oud cafteel op een berg in het guano ontlaft.
COSACKEN , zyn zekere volkeren welke in de
Jandichap Alba in 't hertogdom Montferrat. Voor
dezen hebben zekere markgraven zich daar van la- landfehappen , aan Tartaryen en Turkyen grenzende , maar voornaamlyk in de Ukraine wonen,
ten noemen.
CORÏONA, kleine en gefortificeerde fiad op een en de naburige landen nu en dan onverhoeds overhogen berg in 't Florentynfche gebied, tuilchen het vallen. Zy worden in drie foorten verdeelt : De
ineir van Peruggia en de ftad Arezzo tegen de Pooiiche of Zaporouwifche Cofacken wonen in opgrenzen van den kerkelyken ftaat. Zy heeft een per-Volhynien, gelyk ook in de Ukraine op de eylan den en in de landen tuffchen den Don en Dniebillchop die onmiddelyk onder den paus Haat.
CORTRYK , COURTRAY , grote Itad in Waalfch- per, boven deszelfs waterval, die hedendaags ook
Vlaanderen aan den vloed Lis. Zy is de hooft- onder Mofcovien behoren. De Mofcovitifche Coftad van een grote caftelany, word door den vloed facken houden zich in het waiwoodfehap Kiow opf
Lis in twe delen gefcheyden, en hoort nu het huis en de Turkfche, welke den Sultan cynsbaar zyn ,
van Ooflenryk toe, maar baar veiling werken zyn aan den Dnieper en in het land der Oczakowifche
geflecht. Zy is wegen den koophandel en 4e ma- Tartaren. In 't begin ftonden zy alle onder de kroon
Polen, en waren op de grenzen geftelt om dezelnufacturen van laken en linnen beroemt.
CORVEY , vorltelyke abdy van de Benedictyner ve tegen de Tartaren te befchutten, maar toen zy
orde aan de Wezer , in den Weftfaalfchen-kreits, in 't jaar 1652 beledigt wierden, en hun geen voltuflehen het hertogdom Brunswyk en het bisdom doening gegeven wierd, hebben zy door hare opPaderborn , onmiddelyk onder den paus ftaande. roeren den Polen duizent verdrietly klieken aangeDe abdy Corvey benevens het refidentie-flot van daan, tot dat eindelyk 1667 in den vrede tuifchen
den voritelyken abt legt een half uur van de ftad Polen er* Mofcovien de Ukraine benevens de
Heuxtcr aan de Wezer , en ÏS een recht vorfclyk woonplaatzen aan de overzyde van den Dniepcr
gebouw. Maar de oude itad Corvey is reeds voor aan het laatstgenoemde ryk overgelaten wierd, en
800. jaar afgebrand, en na dien tyd niet weer op- alzo het onderfcheyd tuffchen de Poolfche en Mosgeboud. De tegenwoordige abt , Kar el van Plit- kovietfche Cofacken ingevoert is. De Cofacken
terfdorf een Luiks edelman, is den. 18 January 1712. zyn den Griekichen Godsdienft toegedaan , voor
't ovrige ftantvaftig , fterk van ligchaam , yve, verkoren.
CORUNNA, CÖROGNE, welgeböüde ftad in't ko- rig voor hun vryheid , goede foldaten en noch
ningryk Gallicien * benevem een zeer grote haven, betere rovers, 't welk zy niet alleen te land maar
v/elke door de kaitclen van St. Antonius en Sta. ook op de Zwarte-zee genoeg tonen. In NoCrux befchut word, heeft een bisdom , onder den verrzber 1708 ging de Cofackiche veldheer Maaartsbifïchop van Compoftell ftaande, en men vind zeppa , die . voorheen een Moskovietifch leenman geweeft was , tot den koning van Zweden
hier omtrent de befte Jafpis.
CORVO, CÜERVO, een van de Azorifche eyïan* over, en veroorzaakte een groten opftand : maar
den in de Atlantifche-zee. Het is klein en het de uitkomft heeft naderhand genoeg gel eert ,
weftlykfte van allen, maar heeft een goede haven. dat dit verbond zo wel den Zweden als Mazeppa
CORUZEN , noemden zich de misnoegden in den zeer duur quam te ftaan. De tegenwoordige veldlaatften opftand in Ongaryen* van het woord Crux, heer der Cofacken hiet Skoropatzki, en woont te
zo dat het zo veel als 'Kruisbroeders zal betekenen, Gluchow.
Cos ARA TS , fterk ilot en pas niet ver van den
dewyl zy meenden in religie-en regeringszaken zeer
gedrukt te zyn: van velen wierd dit woord als een vloed Verba aan de grenzen van Bofnien, wierd
1717 door den keyzerlyken generaal Draskowits
verachtelyke naam aangezien.
CORWUA , ftad in Samogitien in Polen , heeft ftormenderhand verovert.
COSENZA, hooftftad van Napels in het landfehap
veel prachtige gebouwen van Duitfche koopluiden,
cic voor dezen hier fterken handel gedreven heb- Calabria citra, benevens een aartsbisdom en fterk
ben. Zy legt aan den vloed Niemen , en heeft een ilot.
COSFELD, zie CoesfeUh
Jezuiten-collegie.
CÖSLIN , CÖRLIN, kleine ftad., ilot en amt in
CORZEGNO) kleine ftad in het landfehap Alba,
in het hertogdom Montferrat* Zy legt aan het 't vorftendom of ftift Camin ,.aan den vloed Perinarkgraaffchap Spigno, waar onder het ook enige fante in achter-Pommeren, 3 mylen van Colberg,
en een van de Ooft-zee : deze plaats is met veel
rekenen, en is een onmiddelbaar ryksleen.
CORZIN, ftad is het waiwoodfehap Sendomir in dyken en moeraffen omgeven, en 1718 tot op een
derde afgebrant, maar nu weer zeer fchoon opgejklein-Polen.
CORZOLA, Zie Courzola.
boud. Anno 172,0 in December heeft zyn koningCos, eyland in den Archipel, liet vaderland van lyke majefteit van Pruiflen tot aanwas dezer ftad*
' en

cos;
<aft tot gemak van de achter-Pommerfche Heden en
•kreitzen , die ver van -Star-gard afgelegen waren,
hier een byzonder Hofgericht opgerecht. Voor dezen is zy de verblyfplaats des biilchops van Camin
ge weeft.
COSMOGKAPHIA , de Wereld-befchryving , word
dikwils met de Geographia verwart, fchoon zy wat
verdergaat, en benevens de Geography of Aardbefchryving ook de Aftronomy of Sterrekunde
onder zich begrypt
•COSMOLETTO , eyland in de Ethiopifche-zee in
Africa, een myl van de Kaap S. Sebaitiaan op het
eyland Madagafcar.
COSNE , kleine maar neringryke ftad in het bisdom van Auxerre, in liet landfchap Nivernois, daar
zich de vloed Nozaim in de Loire ftort. Anno
1714 heeft zich daar een geaootfchap om ftaal te
maken ter neer gezet.
COSSAVA , klein landfchap in Servien in Ongajyen.
COSSUMBERG , ftad in Bohemen in de Chrudimer-kreits.
#

COSTA RICCA , landfchap in noord-America in

'nieuw - Spanje in de audiëntie Guatimala, daar de
Spanjaarden ook noch Nicoya, Aranjuez, Cartag o , Conception, Santa Fe en Caftr© cTAuftria bezitten.
CosTANOwiTfc, zie Caflanomts.
COSTEN, ftad in Groot-Polen tegen de Silefïfche
grenzen, welkers veiling-werken de Zweden 1704
.geilecht hebben, 't Is een oude koninglyke Starosdy.
CÖSTERITS, een weigebouwde ftad dicht by Gera in Voigtland.
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CosTNlYZER-ZEE , zie Boden-zee.
COSWICK, kleine ftad, flot en arnt aan de Elf,
in 't vorftendom Anhalt, den vorft van Zerbft toekomende, i mylen van Wittenberg, daar gemeenlyk de vorftinnen weduwen haar verblyf houden.
COTALIS , groot marktvlek van 200. huizen in
Georgien in Azien , daar de vorft van het landfchap Imeretti refideert. Het legt aan den vloed
Phafis en heeft over de 'rivier een oud flot van den
zelven naam..
COTBUS, COTWITS, ftad, amt en flot in nederLufatien, aan den linken oever van de Spree, de»
koning van Pruiflen toekomende , en onder de
Nieuw-Markfche regering behorende. Zy legt I Ï .
mylen van Drefden en 12. van BerTyn, is wel geboud , heeft een Franfche volkplanting en drie
voorlieden , broud goed bier , dry ft koophandel,
manufacturen , en lakenbereydery. Het omleggende landfchap word het Weichbild Cotbus genaamt , 't welk noch van vele Wendifche luiden
bewoont word , die hun fpraak , kleding , en ge*-.
woontens behouden.
CÖTHEN, zie Kothen.

COTIGNAC, klein vlek in Provence.
COTILE, kleine vloed in Calabria citra in 't ko^
ningryk Napels, die zich in de rivier Crate ontlaft»
COTOUAE, ZO word in Indien de criminele rechter genaamt, die» hoewel voor de'executie, deskonings toeftemming moet hebben.
COTRASKO, CODROSCO, een Turks vlek van 5x0

huizen in Bofnien, 't welk wel met palifladen voor-'
zien is, en een gefortificeerden toren heeft, wierd
17ió van de keyzerlyken verovert en verbrand.
COTTONE, CROTONE, ftad in Napels in Calabria
COSTNITS, CONSTANS, bifdom in deSwabifche- oltra aan de jonifche-zee, benevens een bifdom onkreits , om de Coftnifche-zee herom , en aan de der den aartsbifichop van Reggio itaande. Zy word
Zwitzerfche grenzen. T o t dit bifdom hoort ook door een fterke citadel befchut.
COTWITS, zie Cotbus.
het eyland Reichenau, benevens de daar op ftaanCOTZIO , COZZA , kleine ftad in Bofnien aan
de abdy. De biflchop is een Ryksftand, gelyk ook
nitfchryvende vorft van de Swabifche-kreits , en den kleinen vloed Drucia.
noemt zich vorft des H. Roomfchen ryks, en vry- . COVAZO, CA VAZO, flot in opper-Ongaryen dicht
heer van Reichenau, maar ftaat anders in geeftly- by Tockay gelegen.
COUCHER, Ie peut coucher du Roi, het kleine flake zaken onder het aartsbisdom Ments. Zomtyds
houd hy zyn verblyf in de voorftad van Coftnits, pen - gaan des konings, hiet aan het Franfche hof,
genaamt Petershaufen of Peterlingen, zomtyds ook in wanneer niemand met den koning in het flaap- verde itad Merfpurg. De tegenwoordig levende bif- trek gaan durft als de bedienden van de bed- en
fchop is de cardinaal van Schonborn en biflchop van kleerkamer, de voornaamite lyfmedicus benevens
de Chirurgyns ; in 's gelyk die des morgens daar
Spier, in het jaar 1729 verkoren.
COSTNITS , CONSTANS , ftad in 't bifdom van zyn mogen, wanneer de koning noch in 't bed is,
den zelven naam, tuflchcn de Boden- en Zeiler- of of dien het de koning uit zonderlinge genade toe-*
Neder- zee in een hoek aan den Rhyn, daar zich ftaat. Darentegen gefchied het grote ilapen-gaan des
dezelve uit de opper- inde neder-zee ftort, en over konings, Ie grand coucher du Rei met veel plechtigtien Rhyn gaat een brug naar de voorftad. Zy is heden, en in tegenwoordigheid van véél prinflea
ryk wegen haar koophandel, en was voorheen een en flaatsdienaars.
COUDRE , fraaie ftad in de Savooifche prövintie
ryksftad , maar toen zy het boekje interim in de
ïóde eeuw niet wilde aannemen, verklaarde key- Chablais niet ver van het meir van Geneve, benezer Karel V. haar in den ban , van welken tyd vens den titel van een markgraaffchap.
COVELLÈ j zeker gebied in zuid-Schotland , eii
-af zy het huis van Ooftenryk onderworpen ge^veeft, en de univerfiteit van Freyburg hier heen een deel van het graaffchap Argyle.
COVENTRI, zie Conventre.
, verlegt is. Het concilie , dat hier in't jaar 1415 geCOUESNON, kleine vloed in Bretagne, die zich
houden wierd , liet den bekenden Jan Hufs , en
een jaar daar na Hieronymus van Praag ver- in het canaal ftort.
branden.
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COVILHAM, ftad in de provintié Tra los Montes
ïn Portugaal.
COVILHAON , kleine ftad in de Portugeefche proTintie Beira, wiens rechtsgebied zich over 360 vlekken uitftrekt.
. .
COVINES, CONVAIN, kleine ftad in het bisdom
van Luik.
COUJON , een ïlecht veracht kerel ; daar van
daan komt coujoneren, iemand coujoneren, hiet
iemand voor een gering menfch houden of uitfchelden, iemand als een hondsjongen handelen.
COULAN , COLAN ,

koningryk en ftad op het

Schier-eyland van Indien aan deeszyde de Ganges
op de kult van Malabar , deszelfs koning bezit
met een het koningrykTravancor. Dit is het laatÜQ Malabarifche koningryk, ftrekt zich tot aan Gaap
Comorynuit, en is 16 mylenlang. De ftad komt tegenwoordig de Hollanders t o e , welke zy 1661,
na dat zy ze voorheen verlaten hadden, den Portugezen weer afgenomen hebben.
GOULE , CULE , kleine ftad in Wallachyen aan
cten'Donau, 15 Ongarifche mylen ten zuiden van
jTergovift.
COULEVRINE , zie Veh.Ufiangen.

COULOGNE , vlek inGafcogne aan het landfchapje Gaure 7 mylen ten wetten van Touloufe gelegen.
'COULONNA , kleine vloed in Languedoc, welke
zich in een arm van den vloed Loth ontlait.
COULOUBRIPRE , vlek in Provence op een berg,
6 mylen ten oofteh van Toulon gelegen.
COULOUR , vlek ophetSchier-eyland van Indien,
&an dees zyde de Ganges, in het koningryk Golconcle, daar een beroemde Diamantmyn i s , die in
de 16de eeuw ontdekt wierd.
COÜNA , CONNA , vlek benevens een haven in
fortugaal, tegen over Liffebon.
COUNTYEN, zo noemen de Ieren hun graaffchappen of landfehappen.
COVOLA , ilot en beroemde naauwe pas in T y ïol , aan de Italiaanfche grenzen , 7 mylen van
Trente, dicht aan de Brenta. Het legt op de fpits
van een rots die van alle kanten fteil is, zo dat alles met katrollen om hoog moet getrokken en weer
lieer gelaten worden.
CoupiR , kleine ftad in het graaffchap Fife in
Smid- Schotland aan den vloed Eden, daar legt noch
een ander Couper in het landfehap GowréeT
COUPURES DU GLACIS , of SORTIES , zyn uit-

gangen die om de afhelling van den bedekten weg
ïn de borft wering gemaakt, en omtrent 12 of 15
voeten breed zyn ? zy worden in't gemeen aaneen
hoek van de borftwering des bedekten wegs aangelegt.
COUR., faire fa cour , zyn hof maken , betekent
iemand een plechtige en zonderlinge beleeftheid en
eerbied bewyzen, of zyn opwachting by een groot
heer maken,, voornaamiyk wanneer de edelluiden
t>y een vorlt gaan.
COUR DES A I D E S , is in Vrankryk de fchatting

of rentkamer., en een hoog gericht, 't welk over
cle tollen en andere cynfen als ook over de grote
ioninglyke verpachtingen zit.

cou.
COUR B'AMOUR , was ten tyden van Fian?ois i ;

koning van Vrankryk, een zekere Akademi ofGenoodlchap^ van mevrouwen en voorname juffers, die
over verlcheyde galante en verllandige vragen, die
men op 't tapyt bracht, haar mening zeyden. De
gantfche vergadering beftond uit 12 voorname vrouwen , waar onder zich de beroemde Laura de beminde van Petrarcha mee bevond. Men heeft van dit
Genootfchap een Franfche verzameling van vonniffen, die over allerhande liefde-ftoffengevelt zyn, onder den titel smeJtaAmorum te Lyon 1533 gedrukt.
COURANT-GELD, is de gemene munt, die men
in de fteden op de markt, in de winkels, herbergen , en anders uitgeeft: het verfcheelt veel van 't
fpecie-geld, waar van de wiflel dan eens ryft, dan
weer daalt.
COURANTEN, nieuwe tydingen, en die dezelve
drukken laat hiet courantier.
COURBY, ftad in Picardyen aan de Somme.
COUREAU , een foort van kleine fchepen op de
Garonne, waar mee men de mentenen en waren op
de grote fchepen brengt.
CÜUREZE, (OUKHESE, kleine vloed in het Franfche landfehap Limoiin, welke zich beneden Brive
in den vloed Vezere fiort.
COURIER , is een byzonder bode, die met behulp van fnelle poftpaarden fchieïyke kennis van
een zaak overbrengen moet.
COURLANDSCHE HAF , groot meir in'r Brandenburgs Pruiffen, omtrent 15 mylenlang, 't welk het
Schier-eyland, Couiïche-Nehrung, van de Ooft-zee
affcheyd, en in dewelke het zich by Memel door
een kleine vaart ftort.
COURSKHE NERRUNG, Schier-eyland in Branden-

burgs'Pruiffen, tuffchen het Courlandfche Haf en
de Ooft-zee.
COURLAND, hertogdom, 't welk ten weften aan
de Ooft-zee, ten ooften aan Litthouwen , ten zuiden aan Samogitien, en ten noorden aan Lyfland
grenft, waar van het door den vloed Dwina afgefcheyden word. Het begrypt twe delen , het eigent! yk zo genaamde Courland , en Semigallien 3
is een effen en vruchtbaar land , 't welk als een
Poolfch-leen zyn eige hertogen heeft, welke den
Luterfchen Godsdienit toegedaan zyn, en van den
beroemden Gotthard Ketler afftammen , die ;het
eerlt van Sigismundus Auguftus, koning van Polen-,
in 't jaar 1562 tot hertog van Courland en Semigallien verklaart wierd. De lengte van dit hertogdom is omtrent 50 , de grootfte breette 30 Duitfche
mylen, en het "heeft door den laatften ooilog tuffcheii Polen en Zweden, als ook door peft en honger zo veel uitgeitaan, dat qualyk het achtite deel
van de raenfehen daar in is overgebleven. De
laatit geftorve hertog Frederik Wilhelm wierd op
voorfpraak des konings van Pruiffen door zynCzaarfche majefteit in 't bezit zyner landen gefteit, en
daarop den 30 November van het zelve jaar met
een Moskovietfche princesAnna, dochter van Ivan
Akxowits, te Petersburg in den echt verbonden;
maar toen gemelde hertog weer naar zyn land
wilde reyzen, itierf hy den n . Jan. 17 I Ï . te Kippinghof in Ingemerland zonder Iyfs-erven, en liet
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CÖU.
kyn vaders-broeder hertog Ferdinand als iyn naaften opvolger na , maar die tot noch toe niet
aan de regering heeft kunnen raken, nademaal de
Rufliiche princes Anna , weduwe des overleden
hertogs, wegens haar op 40000 Roebels geftelde
weduwen - geld in 't bezit van 't land door zyn
Czaarfche majefteit gehanthaaft is, tot in 't jaar 17 30
wanneer deze Princes, door 't overlyden van keizer
Petrus Iï.tot de Ruffifche kroon quam. OnderturTchen
hebben de Courlandfche Standen in't jaar 17-26 den
graaf Maurits van Saxen tot hun toekomenden hertog en opvolger verkoren, welke verkiezing evenwel zo wel van de Ruffifche als van de Poolfche
zyde hevig gedwarsboomt is.
COURS , zo word de weg of llreek genaamt,
dien een fchip op zee maakt.
COURSIE, is een gang die anderhalf voet breed
ïs op een galey lullenen de roeibanken.
COURSIER, een grof Huk gefchut op een galey,
dat op het voorkafteel geplant wrord.
CGURT , de Engelfche* court , hiet te'Hamburg
het genootfchap van koopluiden, die zich daar van
de Engelfche natie ter neer gezet hebben.
COURT of ARCHES, zie Arches.
COURT of COMMON PLEAS , zie Banc.

COURTENAY , kleine Had in Gatinois in Vrankryk , waar naar de prinflen van Courtenay den
naam voeren. Deze pretendeerden 1715 voor prinflen van den bloede erkent te worden , en wilden
5iun geflacht vanLodewyk VI afleyden. Maardevsyl de bewyzen niet krachtig genoeg waren, zyn
%y met een proteftatic afgewezen.
COUR TIER , een makelaar.

COU.COW.COX.COZCRA. z3-j
mandyen benevens een bailluagie, prefidiaal en bisdom , onder den aartsbiffehop van Rouen flaande 9
maar zy is zonder muren. De omleggende landftreek word ook Coutance genaamt , en is een
Schier-eyland.
COUTRAS, kleine Had aan den vloed Lide in de
provintie Guienne, aan de grenzen van het landichap Perigord.
COUVERDEN , zie Coeverden.

COUVERT betekent bedekt, v/aar van daan die-'
min couvert, de bedekte weg. Le petit couvert
biet aan het Franiche hof wanneer de koning 's
middags alleen fpyft, en hem de opper-kamerheer
of de voornaamlte kamer-jonker by tafel oppafh
Daarentegen hiet legrand couvert, wanneer de koning ordentlyk tafel houd, 't welk gemeenlyk in
de Antichambre gefchied , en dan eten de Dauphin, de hertog van Bourbon, de hertog van Orleans en zyn gemalin , gelyk ook de prin cellen
van den bloede, en de gelegitimeerde princeflen met
den koning.
COUVIN", kleine ftad in 't bisdom van Luik, aan
een kleine rivier la noire Eeau genaamt, een myl
van Marienburg.
Coux, hoog gebergte in't hertogdom Chablais in
Savoien.
COWALE , kleine ftad in groot-Polen in het waiwoodfchap Brzeit aan de Weixel, tegen over de
ftad Plocsko.
COWBRIDGE , ftad in Engeland in het graaffchap
Glamorgan.
COWIE , kleine ftad in noord-Schotland in het
graaffchap Mernis, heefteen fchone haven, en legt
aan de Duitfche-zee.
Cow NO , zie K&wno.

COUR TIN E , Gordyn-werk is de linie of lengte
van een waltuftchen twe bolwerken, en dewyldezelve uit de veiling beft met de (lukken kan be- COXBRUN, zie Kochus.
COXUMEL, eyland in nieuw-Spanje in noord-Afchoten worden, legt de vyand niet licht zyn aanmerica, niet ver van het eyland Jucatan.
val daar op aan,
COURTINOS HOMBRES DES ARMAS, zyn hondert

COZZA, zie Cotzjo.

CRACAU, waiwoodfchap in klein-Polen , 't welk
ten ooften aan Sendomir , ten noorden aan Siradien , ten wellen aan Sileficn , en ten zuiden aan
Ongaryen grenft. Het begrypt 4. kreitzen, naamlyk Cracau, Lelovia, Briecz en Sandecz: verder 3
hertogdommen, Oswieczim , Zator en Severia, en
een graaffchap , naamlyk Sceputz , zynde ryk aan
erts en mineralen.
COUR TRAY, zie Cortryf^
CRACAU, hooftftad in het waiwoodfchap van den
COURVETTE, een foort van lange fchepen, daar
men zeylen en riemen op gebruiken kan. Zy heb- zelven naam, en ook van het gantfche koningryk
ben een middel en een klein voormaft, en zyn Polen, aan de Weixel, omtrent 9 mylen van de Sigemeenlyk in 't gevolg van een krygsvloot. Men lefifchc grenzen, geeft op de Poolfche Ryksdagen
gebmiktze om te recognofcéren , en wanneer 'er haar ft cm door gedeputeerden. Zy is groot en
iets van de eene plaats naar de andere te berichten is. volkryk, heeft dubbele muren en een omgemuurCOURZOLA , CGRZOLA , eyland in de golf van de watergracht , benevens een fterk flot op een
"Venetien, welk maar door een enge vaart van de rots, als ook een univerftteit, die wel in het jaar
kuilen van Ragufa in Daimatien afgefcheyden is, 1364 reeds gelucht, maar 1400 eerft recht in ftaat
den Venetianen toekomende. Het heeft den titel gebracht is, in 's gelyk een waiwoide, caftellaan en
van een hertogdom en een ftad , die den zelven een biffchop, die onder het aartsbisdom Gnefen benaam voert, wiens bifïchop onder den aartsbiifchop hoort en te gelyk hertog van Severien is, in wek.
van Ragufa ftaat. Zy heeft veel hout , en is der- ke qualiteit hy recht heeft om geld te laten liaan.
Zy beftaat eigentlykuit vier byzondere fteden, waar
lialven zeer bequaam tot den fcheepsbouw.
van ieder haar eige overigheid heeft, deze zyn het
COUTALLI, eyland. in de zee van Marmora.
COUTAKCE, grote en weigebouwde ftad in Nor- eigentlyk genoemde Cracau, Eleppard, Stradomia,
Gg z
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'dappere edelitiiden te Madrid, die altyd aan 't hof
£yn en den koning opwachten.
COURTISAN , betekent een lieveling aan 't hof,
die by den koning wel gezien is. Ook beduid het
een menfeh die zeer voor de vrouwen genegen is.
Men noemt ook zomtyds by misbruik een poetzemaker van een cmakzalver cortefaan.
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<3aar de Weixel door loopt, en Cafimiria aan den
-vloed Rodauka, in welke laatfte de Joden wonen
en een fynagoog hebben. In deze ftad worden^zeitert 1310 de koningen van Polen gekroont en begraven , en in de naburige ftreek zyn veel fchone
lufthuizcn. Een myl van Cracau m Vihcha, gelyk ook 5 mylen van hier in Bochma zyn beroemde zout-groeven, wraar in evenwel geen menfïchen
xvonen, gelyk men tot nu toe in vele landbefchryvingen gelezen heeft, maar alleen enige werkpaarden bewaart worden.
CRAAK, een foort van Zweedfche of Deenfche
fchepen met drie maften zonder marffen.
CRACKHNDORF, anit in Thuringen, den graven
van Hatzfeld van de Rofenbergfche linie toekomende.
CRACKOW , kleine ftad in't Mecklenburgfche.
CRAGOCENO, kleine Had in Wallachyen, aan den
vloed Alaut of O l t , 8 mylen ten zuiden van Tergovift.
CRAIBURG , flot , pleeggericht en marktvlek in
opper-Beyeren , in 't rent-amt Burghaufen.
CRAICHGAU ,

ÜÏIK.

CRA*

zicCreichgau.

CRAILSKHIM , ftad en flot aan de Jaxt , in 't
Biarkgraaffchap Anfpach. 't Is een van de vier opper-ampten , tot het gemelde markgraaffchap behorende , en de baronnen van Creilsheiin hebben
.'er hun naam van.
CRAIN , hartogdom in de Ooftenrykfche-kreits-,
't welk ten noorden aan Kerndten en Stiermarken ,
ten zuiden aan de Adriatifche-zee en aan Iftrien,
ten weften aan Friul, en ten ooften aan Croatien
grenft. Het is 30 mylen lang en 25 breed , en
heeft veel gebergtens en holen,. De Sau vliet 'er
midden door , en het is een land dat vruchtbaar
van koorn, wyn enoli is, het huis vanOoftenryk
toek omende. Het word in opper- middel- en neder- Crain verdeelt , en gehoort onder de Inner©oftenrykfche regering te Gratz.
CRAIN BURG, kleine ftad aan den vloed Sauinopper-Crain.
CR*LIZZA , eyland in de Theifs r tuiïchen Belgrado en Titul in Ongaryen.
CRAMBORNE, ftad in het landfehap Dorchefter ia
Engeland.
CRAMPE , kleine vloed in het hertogdom Pommeren, welke in deGolnaufche heyde ontfpringt.
CRAN , KRAIN , een ftamhuis der heren van

Schweinits in't vorftendom Lignitz, in welkers hof
men voor een menigte jaren veel lykbuflen der oude Lygiers met afch, verbrande beenderen, inetale gefpen , en diergelyke begraafnis-overblyfzelen
in de aarde gevonden heeft.
CRANACH, /ie Cronach*

CRANBROKE 3 ftad in deprovintie van Kent in Engeland.
CRANENSURG , kleine ftad drie uren van Nimwegen, en een myl van Kleef, tuftchen de Maas
m Waal, in 't hertogdom Kleef.
€RANSNIX>NCK , flot en heerlykheid in 't Hollands Brabant , aan de grenzen van het bisdom
Luik, de erven van kening Wilhem III, ym Eu*

CRANGANOR , koningryk en zeer Serie en fchene had op het Schier-evland van Indien, aan deesfcyde de Ganges , in hét landfehap Malabar. Het
koningryk bezit de koning van Calecut, en de ftad
de Hokanders, welke ze 1662-den Portugeezen afgenomen hebben. Zy heeft aan de zee-kant voor
den aanval der vyanden een kleine fchans , Paliport genaamt , en ten tyde van de Portugezen
was 'er een aarts-biffchop.
CRANGE , ftad in 't hertogdom Wenden, in achter-Pommeren aan den vloed Grabow.
CRANICHFELD , heerlykheid en kleine ftad benevens 2 kaftelen aan den vloed Ilm in Thuringen,
derdehalf myl van ErfTurt Deze heerlykheid word
in opper-en neder-Cranichfeld verdeelt, deze is een
keur-Mentfifch- de andere een keur-Saxifch- leen,.
hoorde voor heen de graven Reuilen t o e , tot dat
zy in 't jaar 1615 voor 83000 gulden aan het huis
van Saxen-Weimar op wederkoop afgeftaan wierd,
Daarop heeft ze Weimar in 't jaar 162,0 aan den
Graaf van Rudelftadt, Karel Gunther, voor dezelve fomme gelds overgelaten , en anno 1663 heeft
ze hertog Ernft van Gotha van graaf Albrecht Antoni van Rudelftadt weer ingeloft. Maar 1704 heeft
het huis van Gotha die heerlykheid aan het huis
Weimar op wederkoop overgelaten, zo dat te dezer lyd opper-Cranichfeld benevens de ingelyide
heerlykheid Schauenhorft het huis van Saxen-Weimar toekomt, maar neder-Cranichfeld behoort de
graven vanHatsfeld te Crottdorf toe, die hetzelve
als een pand van de graven van Hohenlohe bezitten»
Maar het graaflyke huis Reuffen heeft in geval dat
het verkocht wierd den voorkoop en het gebruik
des titels en wapens aan zich behouden.
CRANTZ , een pas en tol in 't fticht Bremen aan<k Eh% een myl van Boxtehude, en z van Hamburg.
CRANTZBERG , flot en landgerecht aan de Ammer in opper-Beyeren,, onder 't rent-amt Munchen
behorende.
CRAON, kleine ftad aan den vloed Oudon in het
landfehap Anjou,, waar naar de vryheren van
Craon den naam voeren, en het omleggende land
Ie Craonois genaamt word.
CRAPACK, zie Carpatïfch gebergte,
CRAPONE , is een door kunft gegrave vaart in
Provcnce, die uit den vloed Durance, 6 of 7 mylen van daar hy in de Rhone valt, in een anderen
arm van deze rivier, niet ver van het vlek Aignieres en eindelyk in de zee van Martiguez loopt. Zy
word zo naar een edelman, Adam van Crapone?.
die dit werk uitgevonden en uitgevoert heeft, g e noemt. Deze vaart dient tot geen fcheepsvaart x
maar alleen tot de molens en om het land te bew at er en.
CRAPONE, ftad in de Franfche provintie Auvergne. Daar legt noch een ftad van dezen naam in
Languedoc in het gebied van Velay.
CRASCHEN, kleine ftad in het vorftendom W o lau in Silefien, aan de Poolfche grenzen^ niet ver
van Lifla.
CIUSNUXOW
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geland toekomende.
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CRASKITZ , ftad in het waiwoodfchap Sendomir de provintie Dcvonshire, aan de rivieren Credit en
in klein Polen.
Fortou.
CRASTOWITZ, zie Chraficwhz*.
CREDO, hiet in de kerk het geloof, of de geCR ATE, vloed in "Napeis in Calabria eitra, welke uit loofs-artykelen der Aporleien, dewyl deze met het
het Appennynfche gebergte ontfpringt, en zich om- woord credo beginnen.
trent Roffano in de golf van Taranto Hort.
CREE FIRTH , kleine zee-boezem van de IerCRATO, ryk prioorfchap in Portugal in de pro- landfche zee in hetSchotfche graaffchap Galloway,
vintieAlentejo, de Maltezer ridderorde toekomen- welke zyn naam van den vloed Crée heeft.
de , benevens een fraaie flad van den zei ven naam,
CREëiiEN, eigentlyk fcheppen, maar't word geze
en een flot dat met wallen omringt is.
gt in plaats van iemand tot hoge waardigheid
CRATTOVO, een Turks fangiacaat. of gouverne- verheffen.
ment in Servien, 't welk aan de Albaanfche en MaCREGLINGEN, ftad en amt in Franckenland aan
cedonifche grenzen floot.
de Tauber, de markgraven van Anfpach toebehoCRAU , klein landfchap in Provcnce , aan den rende, 2. mylen van Rotenburg aan de Tauber. De
ooftlyken arm van de Rhone, 7 of 8 mylen groot. 6 ingelyfde Mein-dorpen , Sackershaufen , Sterft,
Het is zo vol kegel-Henen, dat men 'er den grond Obernbreit, Gnottftadt , Mertelsheim en Ober-Icniet doorzien kan, evenwel walt op zornmige plaat- kelsheim worden 'er toegerekent.
zen koorn , en zeer voedzaam gras voor deYchaCREICKAU, CKEICHOW, zeker gebied in de ne»
pen.
der-Palts, 't welk de keurvorflelyke ampten HeiCRAVEN, ruw en bergachtig land in het weftely- delberg, Mosbach, en Bretten begrypt : het heeft
ke deel 'van de provintie Yorck in Engeland..
zyn naam van den kleinen vloed Creich, welke by ,
CRAYBR, zie Craack.
het flot Sternfels in het amt van het klooiter MaulCRAZI, CRAZIE, een munt in Italien, voornaam- brun ontfpringt , en zich beneden Spier in den
lyk in 't Florentynfche gebied , is het achtite deel Rhyn ilort.
van een Paolo.
CREÏL , kleine Had benevens een brug over den
CREATUUR , hiet eigentlyk een fchepzel, daar vloed Oyfe op het eyland van Vrankryk, in het
na ook een perfoon die iemand zyn bevordering te landfchap Valois.
danken heeft. By voorbeeld wanneer men zegt
CREILSHEIM, zie Cra'tlsheim.
deze cardinaalis een creatuur van paus ClemensXL
CREITS, CREITS UITSCHRYVENDE VORST, CREITS
2.0 moet zulks verilaan worden dat de cardinaal OVERSTE, zie Kreits.
van dezen paus tot die waardigheid verheven is.
CREITZING , marktvlek, flot en heerlykheid in
CREEK, met dezen naam worden alle kleine vlie- Ooilenryk.
tende wateren genoemt , door dewelke de zuiker
CR E MA, hooftilad van het Venetiaanfche gebied
uit de zuikerlanden in de Holhntfche volkplanting Cremafco , aan den vloed Serio in Italien. Zy is
Suriname heen en we r vervoert word.
wel beveiligt en heeft een flot benevens een bisCRECY, weibekent vlek aan de Authie in Picar- dom , onder den aartsbiifchop van Bologna liaandyen. Daar zyn noch twe vlekken van dezen naam de. 't Is een grensvelling tegen het hertogdom van
in Vrankryk, 't een legt in Champagne in 't gebkd Milaan.
Brie aan den kleinen \loed Morin, het andere in
CREMASCO, zeker gebied den Venetianen toekoPicardyen in 't gebied van Tierachs aan den vloed mende m het hertogdom Milaan , 't welk zeer
Serre.
vruchtbaar van koorn, wyn en hennep is.
CRECY , CRESSI , kleine ilad in het Franfche
CREMELIN , is het grote en prachtige flot van
landfchap Brie in het bisdom vun Me&ux aan een den czaar in Mofcow, dat met 3 muren omringt»
berg gelegen. Daar is een collegiale kerk van 8 wel met gefchutvoorzien is, en een kleineitad gekanunniken, en een priory van "de Benediktyner l/kt. 't Is het hof van den czaar en deszelfs primTen 9
orde.
ook voorheen vanden patriarch, men vind'er ook
CREDAZO , matige plaats benevens den titel van derzelver begraafplaats enfehatkamer benevens vele
een heerlykheid in Italien, in het gebied vin de re- kofïelykheden.
publiek Venetien.CREMIENIECK, KRIMIENIECK, ilad in opper-VolrCREDENTIALEN, hiet het bevel of de volmacht, hynien aan den kleinen vloed Ikwa aan de Podoliwelke een afgezant van zyn heer meede gegeven fche grenzen in Polen, 't Is de hooftilad van een
word. Ook beduid het wel die brieven, welke een grote caftelleny , en zy legt aan een heuvel, op
©verigheid haar onderdanen of anderen médeelt, welkers top een fterke citadel geboud is. .
om hen daar door te recommandeiem
CREMITTEN , kleine ilad aan de Pregel in 'tBran-J
CREBENTZEN (een uitheems woord ) betekent denburgs PruiiTen , boven Koningsberg.
de fpys en drank voorheen proeven, eer zy overCREMMBN , kleine ilad in de Middelmark-Brangegeven worden, gelyk aan grote heeren tafelsge- denburg , turTchen Uranicnburg en Fehrbellin , 7
fchied. Het hiet ook een perfoon van hoge geboort mylen van Berlyn, de heren van Brsdow toeko«
wanneer dezelve drinkt het credentz- of fchenk-bord mende.
onderhouden.
CREMONA, hooftilad van het Cremoneefche land-•
CREDENZIERE , de voorproever van een groot fchap aan de P o , onder het Milaneefche behorenJheer.
de. Zy is groot en wel beveiligt, en heeft een fteirk
£RJBPJXQN2

wdbewoowte flad in Engeland, m flot benevens eer* bisdom, onder den aartsbiflehop
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Tan Milaan ftaande. Dexe plaats is voomaarnlyk in *ÖN , *yn twe hoge bergen heel dicht by Sofa m
't jaar 1701 beroemt geworden, toen de keyzerly- Piemont, aan de grenzen van Dauphiné, tuflehea
ke denFranfchen Maarfchalk van Villeroy by nacht beyden loopt een fmalle valey .en een pas van eer*
hier midden uit de veiling gevangen wegnamen.
vierendeel myls, die Ie pas de Sufa genoemt word.
CREMONESE, CREMONOIS, landfchap des hertog- TM r H V A C ü 0 a o » vlek ïn 't Italiaanfche prinsdom
doms Milaan, tulfchen de rivieren P o , Ogho , en Mailerano, benevens den titel van een markgraafAdda in ïtalien. Het is zeer ryk van wyn en turn- ichap, niet ver van de Milaneefche grenzen aan dea
vruchten.
,
, , „
. . t , vloed Seffara.
CREVANT, kleine maar goede ftad aan den vloed
CREMPE, ftad aan den vloed Crempein netlandfchap Stormarn inHoiüein, den koning van Dene- * onne in het hertogdom Burgundien, in het bismarken toekomende, een myl vanGluckitad. Een dom van Auxerre.
CREVECOEUR , kleine ftad aan de Maas, boven
half myl van de ftad legt de Steinburgcr-fchans, welke de gene, dk van Hamburg naar Itzehoe reyzen Ivamerik, in de Franfche pro vintieCambrefis, waar
willen, voorby moeten, ten zy ze een groten om- ^aar een beroemt geflacht in Vrankryk den naam
voert.
weg nemen willen.
CREVECOEUR , was een goede Hollantfche vefting
CREMPB, vloed in 't Holfteinfche, die van het
dorp Suderau komt, midden door de ftad Crempe aan den zuidlyken oever der Maas, daar de Dommel in dezelve valt, 1. myl van 'sHertogenbofch,
loopt, enby het dorpBosfleth in de Stoer valt.
CREMS , is een fraaie lands-vorfteiyke ftad in ne- en heeft den vloed Dks aan weerskanten, die haar
der-Ooftenryk aan den Donau , 10 mylen boven tot een eyland maakt. Maar de Franfchen hebben
Wenen gelegen, daar zich de vloed Crems in de- ze. 1672 geflecht en verlaten.
CREVEET, kleine maar op de nieuwe manier gezelve ontlaft. Zy is beroemt wegen haar twejaarmarkten te St. Jacob en op Simon Judas, die elk boude goede koopftad , flot en heerlykheid in 't
graaffchap Meurs, den koning van Pruiften toeko14 dagen duren.
CREMSIER , ftad benevens een fchoon flof en mende.
CREVILIE, kleine ftad in ncder-Normandyen ih
geeftlyk ftift in Moravien, aan den vloed Morau,
hoortonderden biflehop vanOimujts, en is deszelfs Vrankryk , aan den kleinen vloed Seille.
CREUSE, vloed in Vrankryk, dïeinhetlandfchap
refidenrie-plaats.
CREMS-MUNSTER , marktvlek in opper-Ooften- Marche ontfpringt, en zich beneden Chaftelleraud
ryk, heeft een beroemde en rykc Benediktyner abdy. in de Vienne itort
CR BUSSEN , ftad en amt in Franckenland , in rt
CREPEREN, CREVEREN, niet uiden gemenenzin
niarkgraaffchap
Culmbach , naar den kant van de
noodlyden, vergaan. Het creperen der paarden gefchied wanneer zy in 't leger by gebrek van goed opper-Palts. Zy hoort den markgraaf van Bareuth.
voer, of wegens byzondere ziekten9 omvallen en toe, en daar word veel aarde werk, als kannen
en diergelyke, gemaakt.
fterven.
-

CREPY, zie Crefpy.

CRE<*UI , dorp en heerlykheid in het graaffchap
Artois, benevens den titel van een hertogdom aan
<Ie grenzen van Picardyen, waar naar het beroemde Franfche gedacht van Crequi den naam voert.
CRESCBNTINO, kleine rnaar fterke ftad aan dePo,
ïn 't markgraaffchapYvrea, den hertog vanSavoien
toekomende.
CRESCENZAGO , ftad in 't hertogdom Milaan.
CRESCIER , kleine ftad in 't prinfdom Neufchatel
ïn Zwitzerland, denkoning vanPruiflen toekomende. Deze plaats weigerde 1707 gemelden koning,
als gedeclareerden fouvereinen prins van Neufchatel den eed van getrouwigheid af te leggen, maar
wierd haaft door de troepen, die 'er naar toe gebonden wierden, tot reden gebracht.
CRBSPIN , ftad in Henegouwen , niet ver van
Conté.
CRESPIN, zie Bec Crefpm.

CREUX, CABO DE CREÜX, beroemt voorgeberg-

te in Catalonien, 't welk 1660 tot een grensfehepding tuftchen Spanje en Vrankryk geftelt wierd.
CREUTS, fchoon en vermaaklyk fteedje, 2 mylen van Oedenburg in neder-Ongaryen.
CREUTS, fchoon flot en heerlykheid inCrain, 3
mylen van Crainburg , den vorft van Averfperg toekomende. Het flot Oberitem, dat nu vervallen is,
hoort 'er met zyn onderhorigheid ook toe , en
word daarom ook de heerlykheid Oberltein genaamt.
CREUTS, KREUTS, koninglykevryftad in Slavo-

nien aan een gebergte en den vloed Hun gelegen,
word in de boven en beneden ftad verdeelt. Het
omleggende Slavonifche graaffchap word het Creutzer-gefpanfehap genaarat, 't welk tuïïchen de Sau
en Drau legt, en aan Stiermarken, Cilley, en het
graaffchap Waradein grenft.
CRHUTSBERG, of SAN VEL JOKUL, zyn twe ho-

ge en byna onbeklimbare bergen in Ylland, wier
toppen in de wolken verborgen zyn, de overige
hoogte is met geftadig ys en fneeuw bedekt.
CREUTSBERG , ftad , flot en amt in Thuringen
aan de Werra , aan de Hellifche grenzen ; den
hertog van Saxen-Eifenach toekomende.
CRESSY, zie Crecy.
CREUTSBERG , voogdy in neder-Heffen niet ver
CREST, kleine ftad in Dauphiné, aan den Yloed
van 'Vach, komt de erven van den landgraaf PhiDrom e.
C R £ T DE MQNTABON , en CRET DE MONTMO- lips (een geappanageert heer van de Caffelfche liïiie)

CRHSPY, CREPY, kleine ftad op het eyland van
Vrankryk, en de hooftftad van het hertogdom Valois. Zy heeft een burg-voogdy en proofdy, en hier
floot in 't jaar 1544 Francifcus ï. met keyzer Karel V. een vrede.
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tiïc) toe, die te Philips-dal zyn refidentie had en een derhalf myl van Zwickau, tegenwoordig den mabroeder van den landgraaf van Helfen-CaiTel was. joor van Berbisdorf toekomende.
CRINCHON , kleine rivier in het Nederlantfche
CREUTSBURG , itad in de provintie Letten in
graaffchap Artois, welke zich by de citadel van ArLyfiand.
CREUTSBURG, oud fleedje in Pruifien benevens ras in de Scarpe ftort.
CRIOLE, ZO noemen de Spanjaarden hun kindeeen verweeft flot, tuflchen de beide rivieren Posren , die in Indien geboren , en als Indianen uit
nier en Caupter gelegen.
CREUTSBURG, itad met een Weichbild in't vor- Spanjaarden gefproten zyn.
CRIONERO, vloed in Natoliën inAzien, weke
ftendom Brieg in Silefien, z mylen vanBrieg, aan
de andere zyde van den Oder , aan den vloed op den berg Taurus ontfpringt, en zich te Side ia
Trinnits aan de Poolfche grenzen. Zy heeft een de Middelantfche-zee ftort.
CRISIS , oordeel , verftand. Critica of critique
flot, waar op een amtman over de daar leggende
betekent de kunft om zware woorden uit te leggen
Kamergoederen woont.
CREUTZENACH, itad enopper-amt aan den vloed en te verklaren. Daar van daan hiet critiïeren, uitNatie inde neder-Palts, den keurvorft van de Palts pluizen , navorfchen, den oorfprong der woorden
toekomende. De gemelde vloed fcheid de itad in wel onderzoeken , en die dat doet word een critween , en dezelve word door het ilot Kaufen- ticus genaamt.
CRIVITS, kleine ftad in het graaffchap Schwerin
berg, of Ganerbenburg befchut.
in het Meeldenburgfehe.
CREUTZING , zie Cr en zing.
CROATIEN, landfehap onder het koningryk OnC R E U T Z E R , zie Kreutzer.
CREUTSLINGEN , een voornaam en ryk kloofter garyen behorende, 't welk ten weiten aan Crain,
van reguliere koorheren van de Auguftyner orde, ten noorden aan de Sau, ten ooften aan Bofnien,
en ten zuiden aan het graaffchap Zata en de golf
dicht by de ftad Coftnits.
CREUTSTHAL, adelyk jufTren kloofter van deCi- van Carnero grenit. Het voert den titel van een
ftercienfer orde , boven Riedlingen in Swaben , koningryk, en word verdeelt inMorlachia, dat langs
de golf van Carnero legt, en in Corbavia, ten noordicht aan den Donau.
den en ooiten van het zo evengemeldc Morlachyen
CRHUTSTHALER, zie Kreutsthaler.
gelegen. Morlachyen ftaat onder Venetiaanfche be»
CREYENBERG, zieKrayenberg.
CRICHINGEN , graaffchap in Weftryk , den graaf fcherming, maar het weftlyke deel van Corbavia
van Soïms-Braunfels toekomende. Voorheen had hoort het huis van Ooftenryk t o e , 't welk door eert
het zyn eigen ryksgraven van Crichingen, welke ftadhouder , Bannns Croatiae genaamt , geregeert
het erf-maarfchalks-amt in 't hertogdom Luxem- word, het ooftelyke deel komt den Turk toe. Het
land is zeer aan de invallen der Turken onderworburg bezaten, maar.zy zyn 1697 uitgeftorven,
pen, en de inwoners moeten zich ook in vredens-r
CRICHOW, zie Creïchgau.
tyd gereed houden om dezelve te weerftaan.
CRICZGOW , itad in het waiwoodfehap Mfciflaw
CROCKAU , KROCKA , adelyk ilot benevens een
in Litthauen.
marktvlek in 't amt Hayn in Meifien, 1 myl van
CRIM , het voornaamfte deel van klein- Tarta- Ortrant.
ryen 't welk de Turken cynsbaar is. Ditlandfchap
CROCODIILE EYIANDEN, zie Cmtnan.
grenft ten zuiden en wellen, aan de Zwarte zee, ten
CROJA , fterke ftad benevens een fterke citadel
ooiten aan dezee-engte vanCaffa, en ten noorden aan den vloed Hiflnus in Griekenland, in de proaan Mar• delle Zabache, en een kleine landengte, vintie Albanien, waar van zy de hooftftad is : z j
éie het aan het land der Tartaren van Nogais komt den Turk toe.
knoopt. Het is vruchtbaar van koorn , ryft , en
CROISADE , KRUISTOCHT of KRUÏSVAART , was
goede weylanden, De inwoners zyn Mahometaans, een verbintenis onder de Chriften-Mogentheden in
en de hooftftad Crim legt aan den vloed Geru- 't weften, waar door men in de Rcomfche kerk;
kefu.
het teken dts kruices op zyn kleren naaide, met voorCRÏMATI, klein eyland in de Indiaanfche-zee in nemen om tegen de ongelovigen of zogenaamde
Azien, niet ver van het eyland Borneo, daar dia- ketters te velde te trekken. De gelegenheid hier
manten en paarlen gevonden worden.
toe was, dat men den Saracenen het beloofde land,
CÏIIMEN LTSS/EMAJESTATIS, is een misdaad waar 't welk zy in de zevende eeuw ingenomen hadden,
door men zich zodanige rechten wil aanmatigen, weer wilde uit de klaauwen rukken, dewyl zyniet
die de majefteit alleen toekomen, of ook wanneer meer toelieten dat de Chriftcnen de heilige plaatzen
iBen zich aan des vonten perfoon, zyn familie of aldaar bezochten , maar alles , wat de Chriftenen
hoogde bedienden, 't zy in der daad of met arg- verovert hebben, is weer allengsjes onder het Turkliftige aanflagen vergrypt.
fche jok geraakt. Men telt 8 kruistochten, waar
CRIMINALITER , op lyfllraf.
van de eerfte aan 't einde van de 11. eeuw gehou/CRIMINELE ZAKHN, zyn zulke die aan 't lyf ge- den is, en de laatfte, die door Louis den heiligen
straft worden , en ten miniten een geeffeling^ver- koning van Vrankryk aangeftelt wierd, viel 12.70
dienen. In deze moet de misdadiger zelfs verfchy- voor.
•ïien, en de rechter het vonnis van een vergadering
CROISAT , zie Crufadt.
Tan rechtsgeleerden afwachten.
CROISELLE , kleine ftad en amt in het herCR.MNUTSCHAU, CRIM.^ITSCH, kleine itad in de togdom Gcaeve in Samen , *a,an den vloea» k$
#artsbergfdic toits aan de Pieiffe in Mtfnien, aa-
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Uffes , benevens een gebied nti
naam.

den selveft

CKOISETTE , CAP DE * * CROISETTE , voorge-

bergte op de kaft van Provence , tlrekt zich niet
vei^van Marfeille derde halve myl ki de Middelaariche-zee.
CROISSANT, tis Ridderorde van de halve Maan tn
Sicilië n.
CROIX , vlek in Normandyen in Vrankryk, benevens den titel van een heerlykhcid, heeft eenberoemde Benediktyner abdy.
CROIZ.IL, Had in Bretagne, benevens een goede
iiaven aan de zee, daar veel zont geladen word om
naar Holland te voeren,
CROKETHORN , Had in Sommerfet in Engeland >
aan den vloed Perth.
CROMARTYE, kleine ftad aan een zee-boezem van
den zelven naam in het noord-fchotfche graaffchap
Rofs benevens een veilige haven.
CROMBACH , fteedje en amt in het graaffchap Siegen aan den Rothaberg en de Weftphaaifche
grenzen.
CROMER, Had in Norfolck in Engeland.
CRONACH , CRANACH , llad benevens een fterk
Hot op een kleinen berg, 6 myl van Bareuth, in 't
bisdom Bamberg, daar het ook onder hoort, daar
de rivieren Radach, Hailach en Cronach te zamen
lopen.
CRONACH, rivier i n ' t markgraaffchap Bareuth,
in Franckenland , loopt voorby de ftad Cronach,
neemt de Hekh en Radach i n , en loopt by Lichtenfels m den Mam.
CR ON AU , kleine ftad in Franckenland in het
graaffchap Wertheim.
CRONEKBURG , goede veiling benevens een fchoon
flot aan deSond, daar dezelve maar een halve myl
breed is, op het Deenfche eyland Zeeland, niet ver
Tan Helfmgeur.
CROON, CROWN, is eenEiagelfche zilvere munt
die 5 Engelfche fchellingen of 60 Huivers bedraagt,
naar* Duits geld te rekenen omtrent 1 daalder 12
grofchen. Een Deenfche kroon is zeflien groffchen
ronder 't opgeld, een Franfche goudekroon 2 en
een derde daalder , een Franfche wiffelkroon 45
Ibis of 18 groffchen. Een écu de foleil of zonnekroon heeft 60 fols, of een daalder zonder opgeld.
Een Genueefche zilvere kroon (fcudo d'Argento)
gek tegenwoordig met het opgeld 1 daalder 20
groffchen. Een Milaneefche en Venetiaanfche kroon
geld ïnet het opgeld 1 daalder 13 groffchen. De
Mantuaanfche, Savooifche en Roomfche bedragen
naar Duitfchen gelde 1 daalder 12 groffchen. T e
Amfferdam geld een kroon 40 Huivers of 2 Hollandfche gulden 3 zynde een Duitfchen daalder zonder opgeld.
CROONBËRG , kleine welgeboude ftad en fiot 2
mylen van Frankfort aan den Main in Wetteravien,
heeft een dubbele muur , legt in een vruchtbare
landftreek , en hoorde voorheen de graven van
Croonberg toe, maar na dat deze met graaf Joh.
Nicolaas in 't jaar 1704 zyn uitgeilorven , is het
aan keur-Ments gekomen, en heeft 1726 een zwaden brand «itgeftaan.

CaooKTHo^BSEs, zyn twe wereldlyke mignate*
in Ongaryen , wier voornaamfte bediening is naauwe acht te geven dat de kroon hun in tegenwoordigheid derRyksitanden overgelevert, en weer opgeiloten word.
^CROON-PRINS, hiet de oudfte prins van een koning en de naafle erfgenaam zynes koningryks.
CROONSCHANS, zie &mfar>

CROONSLOÏ » Ruifffch kafteel midden in de zee
op een Zandbank tegen de ïngermanlantfche grenzen 4 mylen van Petersburg, en een kanonfehoot
van het eyland Retufari, 't welk van den czaar
Petrus I. 1704 tot dekking van zyn veroverde landen geboud is, en nu in zo heerlyken ftaat
gebracht, dat het de voormuur en de haven van
Petersburg is, waarin deRuffifche vloot gewoon is
te leggen, Het heeft de gedaante van een ronden
toorn'met drie gangen boven elkander, en van onder tot boven wel met gefchut voorzien , en tuffend! dit kafteel en het eyland Retufari legt de weg
naar Petersburg, welke van beyde zyden wei met
gefchut kan befdioten worden» Zyn czaarfche majefteit heeft hier ook , dewyl de voorby gaande ftroom de plaats meer en meer doet aangroeien,
eenffad en vefting onder den naam van Crconftad
laren aanleggen , en de bouwers grote vryheden
vergunt.
CROONSTAD , in 't Ongarifch Braffo, grote en
fterke koopftad in Zevenbergen,in het zo genaamde Burzelland aan de grenzen daar Moldavien en
Waltachyen aan een floten. Zy word door een
fterk berg-flot, dat daar dicht aan den vloed Farkas
legt, befchut, is de volkrykfte ftad van 't gantfche
land heeft Duitfche inwoners, een Luiterfch Gymnaftum en grote voorlieden, waar in ook Ongaren
en Wallachen gedult worden.
CROON-WEÏSSENBURG , zie Weïflmburg.

CROON WERK , is een buitenwerk ener veiling
naar de veldkant toe, om de een of de andere
hoogte te winnen, 't welk twe halve en een heel
bolwerk tuffchen twe gordynen heeft. Het beilaac
uit een wyde keel en twe vleugels, welke op de
contrefcarp dicht by de flryklinienvan een bolwerk
vallen, zo dat het door dezelve befchut word, en
aan de veidzyde een gants Baflion vertoont, wiens
ftryklinien tegen elkander ft aan. Dit buitenwerk
heeft ook zyn halve maan, en men maakt het tot
geen ander inzicht, als om den enen of den anderen zyn ruimen grond daar mee in te nemen.
CKOPPBN, kleine ftad in Lyfland in de provintie
Letten, 7 mylen ten ooften van Riga.
CROPPXNSTAD , zie Kroppenftad.

CROSGI, ftad in Samogitien, tuffchen Batok en
Pofchawske, 9 mylen van Batok.
CnosNAU,ftad in Rood-Ruffien in het waiwood*
fchap Lemberg, aan den vloed Viaras in Polen.
CROSPIERE,CROPIERE,kleine ftad aan den vloed
Dore in het landfehap Auvergne.
CROSSEN , hertogdom in Neder-Silefien, 't welk
ten noorden^ aan de mark Brandenburg , ten we-ften aan Lufatien, ten zuiden aan het vorftendom
Sagan, en ten ooften aan het Vorftendom Giogau
grenit, heeft 8 mylen in de lengte en 6 in de breedte,

CRO. CRU.
,ts. Het komt den koning van PmiiTen als een ko^ïinglyk Boheems-leen t o e , word in twe kreitzen
de Crofhiiche en de Zullichauifche verdeelt, dik'
wils tot een koninglyke en keurvorflelyke Bruid1'chat gegeven, en daarin de^ Luiterfche enGereforii'i eerde Godsdienit geoerïent , waar van de
eerftgenoemde de fterkite is. De hooftftadhietook
Grollen, heeft een amt enfchoon gefortiflceert Hot,
legt aan denOder, daar die de Bober inneemt, 6
mylen van Frankfort aandenOder, enoelfcnt den
fcheepsvaart, koophandel, lakemakery., brouwnering, wyn-oegft en viflchery. Zy is den 24 April
1708 door een feilen brand te enemaal in de afcfa
gelegt , dat 'er geen huis binnen de ftadsmuren
itaan bleef; maar na dat deze ftad 7oo®o ryksdaaldcrs uit de brandkas ontfangen heeft, is zy zeer regulier en aanzienlyk weer opgetimmert.
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men ook diergelyke , maar die in kleding van de
anderen onderfcheyden zyn.
CRUDENBURG , een flot 'm 't Cleefiche gebied,
een myl van Wezel.
CRUGNA, kleine ftad in oud-Caftüien, benevens
den titel van een graaffchap.
CRUMLAU, zie Krumlow in Bohemen.
CRONEST^IN, een oud flot in Holland, een half
uur van Leyden.
CRUPA , CRUPPA , flot in middel-Gram aan de

Kuip, dicht aan de Croatifche grenzen, den graaf van
Burgftal toekomende.
CRUPP, veiling en vlek in Croatien, niet v e r v a t
den vloed Unna.
CRUS AD E , een Spaanfche goude munt, wraar op een
kruis geftempelt Haat, en welke 10 realen of een Portugeefchen ducaat geit, en omtrent naar Duitfchen gelde
CROSTOIO , CRUSTULUS , vloed in Italien , die 28 goede groflehen 3 penningen,zynde Hollands geld
aan de grenzen van het graaf! chap Rofïena in 't omtrent 47 fluyvers, behalven het opgeld waardig is.
hertogdom Parma ontfpringt 9 tn zich by Guaftalla
CRUSCANTI, of ACADEMICI DELLA CRUSCA, is
in den Po Hort.
een geleert genoodfehap te Florence, dat een zeef
CROTONE, z,ie Cortona.
tot zinnebeeld verkoren heeft, die het fyne meel
CROTOY, fterke ftad in Picardyen in Vrankryk-, uit het grove zift, met dit devies, il pm bel fior m
aan den vloed Somme.
coglie, zy leggen het toe om de Toskaanfche taal te
CROTTDORF, flot, fteedje en heerlykheidin Wet- befchaven, en ieder lid heeft naar dat zyn ampt is
teravicn , den graven van Hatsfeld van de Rofen- een byzonderen naam. Crufca betekent zo veehals
"bergfche linie, die aldaar hun verblyf houden, toe- zemelen. De ftoelen waar op dit gezelfchap zit,
zyn als brood of meelkorven , de leuningen zyn van
komende.
CROTTE., een gebergte en vlek in Savoien, waar gedaante als wannen, de kullens als koomzakken.
over hertog Karel Emanuel II. met ongelooflyke Het Woordenboek, dat zy in hun fpraak hebben
'moeite een weg heeft laten breken, om uit Savoien uitgegeven, getuigt van hunnen vlyt.
CRUSWICK, ftad in het waiwoodfchaplnowlocz,
naar Vrankryk te komen , welke Ie grand chemin
aan het mcir Gulpo in groot-Polen.
royal de la Crotte genoemt word.
CRUTDORFF , zie Crottorff,
CROTTENDORF , oud flot en amt in de AartsbcrgCRUYS of KRUIS-SCHANS, een fchans in Brabant
fche-kreits niet ver van Swartzcnberg, gelyk het ook
van denSwartzenbergfchen-kreits amt man mee ge- aan de Schelde, anderhalf uur van Antwerpen.
CRUZADA, is een zeker recht, 't welk paus Juregeert word.
CROTTORFF , koninglyk Pruiflifch amt in 't vor- lius IL Anno 1509 den koningen van Spanjen vergunt
heeft, en waar over noch hedendaags aan de koilendom Halberflad.
CKOU , kleine vloed op het eyland van Vrank- ningen van Spanje by 't aantreden van hun regering
een zekere Bulle, della cruciata genoemt, door de
ryk , welke in de Seine valt.
CKOU*, vlek in hetFranflche landfehap Brie, 4. pauzen gezonden word. Dit recht is niets anders
als de macht om de ongelovigen te beoorlogen.
mylen van Meaux.
CROWLAND, CROYLAND, kleine ftad in het land- Daar is een eige raad de la Cruzada in Spanje opgefehap Lincoln in Engeland, welke met moeras om- recht, welke in groot aanzien is, en jaarlyks een
millioen inkomften gezegt word te hebben. De Prefiringt is.
dent van deze vergadering voert den titel van comCROWN , zie Croon.
CROY, vlek in Picardyen, waar naar een beroem- minaris- generaal de la Cruzada , dezen zyn twe
de en vorftelyke familie den naam voert, waar uit raadsheren van den raad van Caftilien toegevoegt,
de hertogen van Aarfchot, Chimay en Havre/gelyk benevens twe regerings-raden, waar van de een uit
ook de graven van Solre afftammen. De eigentlyk den raad van Arragon, de ander uit dien van Indien
zo genaamde hertogen van Croy zyn met hertog is, en onder wien noch meer bedienden ftaan. Dit
Karel Eugenius, die een groot veldheer in zyn tyd collegie oeffent zyn rechtsgebied over alle landen
die tot de Spaanfche Monarchy behoren, uitgezonwas, uitgeftorven.
den Vlaanderen , Milaan en Napels. Van dezen
CROYDON, ftad in Surrey in Engeland.
CRUCIGERI of KRUISDRAGERS ,, zyn munniken raad kan niet geappelleert worden.
CSICH , CZYCK , een zeker ftreek lands of koin de Roomfchc kerk, en voornaamlyk in de Ooitenrykfche Nederlanden , welke 1248 tè Huy in ninglyke Stoel der Zecklers in Zevenbergen aan de
liet bisdom van Luik opquamen, en in deze ftad Moldavifche grenzen, waar in Cflkszereda het voorhun generalen- prevooft hebben, die over de ande- naamfte vlek is, en meeft van Arrianen en Roomsren te Luik, te Namen en te Brugge te bevelen heeft. gezinden bewoont word.
Zy dragen een .witten rok , en op de linkerzyde
CTJESIPHON, groot vlek in AfTyrienby den vloed
een half rood en half wit kruis. In Portugaal heeft Tigris, 't welk vele hedendaags omtreat de groote
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met den Haag vergelyken, waar van Strabo ook
meld dat de Parthiiche koningen cm de ftadbeleucia te verfchonen daar des winters hebben hot gehouden.
CUBA , het grootfte onder de Antillifche eylanclen in de Mexicaanfche- zee in noord-Amenca, van
waar veel gengber , caiïia , zuiker , mallik , aloë,
fairaparil , huiden , goud en koper vervoert word.
Het is 3ooEngeliche mylen lang, en 70 breed, en
de Spanjaarden hebben 'er verfcheide volkplantingen,
naamlyk S t j a g o , Salvador, Santa Cruz, Puerto del
Principe, Havana enz.
CUEAGUA, ey land in zuid-Ara erica, 4 mylen van
't vafte land , waarop geen water te vinden is, maar
daar eertyds een ryke parel-vüfery was. Inde 16de
eeuw vermeefterden de Spanjaarden dit eyland, en
bouden daar een ftad op nieuw-Cadix genaamt,
maar toen de parel-viflery ophielt, hebben zy het
weer verlaten.
CUBAN, groot landftreek inTartaryen, welke de
Moskoviters in 't jaar 1711 verwoeft hebben.
CUBAS, groot vlek in de Portugeefche provintie
Alentejo, niet ver van Beja.
CUEE, zo word de keyzer van Japan genaamt.
Cuco , gefortifkeerde ftad in 't koningryk Algiers, tegen den vloed Bugia inAfrica, welke van
natuur zeer ilerk is, en veel olyf bomen heeft, daar
ook het befte lynwaad van gants Barbaryen vervaardigt word.
CUCURON, aanzienlyk vlek inProvencein de Viguerie van Apt , tien mylen ten ooiten van Avignon.
CUDDAM POINT , voorgebergte in Engeland in

de provintie Cornwail ten zuidweften.
CUENCA , ftad tuffchen het hoge gebergte Sierra
de Cuenca genaamt in nieuw-Caftilien , aan den invloed van de rivier Cu-efca in deXucar* Halver weg
tuffchen Madrit en Valencia, benevens een bifdom,
Onder den aartsbirlchop van Toledo ftaande.
CUERVO ,. zie Corvo,

Cu EVA , ilot en heerlykheid in oud-Caililien in
Spanje, waar naar een voorname familie den naam
voert , daar de hertogen van Albuquerque en de
markgraven van Bedmar uitgefproten zynCUGIONE , kleine ftad aan Naviglio-Grande in 8t
Milaneefche gebied.
CÜTAVIEN , landfchap in groot-Polen aan deWeixel, tegen de Pruiffifche grenzen. Het begrypt z
waiwoodfchappen , naamlyk Inowlocz en Brzeftie.
CUICK, zeker gebied in 't Hollands Brabant, in
de Meyery van 's Hertogenbofch,. waar in Grave
de voornaamfte ftad is. Het hoort mee onder de
nalatenfchap van den koning van Engeland Willem III.
CUIHÜNG , ftad in de provintie Junnan in China , en de hooft ftad van een landfchap van den zelven naam, welke 6 andere fteden onder zich begrypt.
CUILENBÜRG , kleine ftad benevens een ilot en
den titel van een graaffchap aan de rivier de Leek
in de Betuw, in de Nederlandfche provintie Gelderland „ voorheen den prins van Waldek toebe-

CUL.
horende , maar "nu aan de ftad Nimwegeru 7t h
altyd een vry enfouverein graaffchap geweeft, dat
noch van 't Roomfche ryk, noch van de Staten af»
hong, en was een vryplaats voor de vluchtelingen
uit Holland.
CULAR, kleine ftad in't aartsbisdom van Keulen,
CULIACAN , S. MIGUEL P E CULIACAN , provin-

tie in noord-America in nieuw-Spanjen, in de audiëntie Guadalajara, welke zeer mijn-ryk is. De
Spanjaarts hebben'erenige plaatzen, waaronder de
voornaamfte zyn S. Miguel en Culiacan.
CÜLITS , ilot in Servien in Ongaryen aan den
vloed Morava, daar zich deze in den Donau ftort.
CÜLLEN , vlek aan de noord-kuft van de Duitfche zee , in het noord-Schotfche burggraaiïchap
Banf, 't welk zitting en item in 't parlement heeftCULLETON, ftad in Devonshire in Engeland.
CULM, waiwoodfehap in't Poolfch PruifTen, tuffchen-de rivieren Dribents en deWeixel. De hooftftad voert denzelven naam, en legt aan de Weixel
op een hoogte, vy f mylen van Thoren , welke het
muntrecht heeft, en voor een Hanfeftad gehouden
word. Het bisdom van Culm, 't welk dat van Pomerellen ingeiyft i s , ftaat onder den aartsbiilchop
van Gnefen.
CULMA, of CHULM, ftad in de Egrifche-kreitsin

Bohemen, de ridderlyke Kruis-orde met de rode
Ster toebehorende, alwaar ook een prooft van deze orde is. Zy word wegens een Maria-beeld dat
daar is, waar naar toejaarlyks een grote bedevaart
gefchied, in 't gemeen Marien-Culm genaamt.
CULMALLE , kleine ftad in het graaffchap Southerland in noord-Schotland, 2. mylen ten noorden van
Dornock.
CULMBAGH of

BAEEUTH, markgraarfchap in de

Frankifche-kreits, 't welk ten weften aan 't bisdom
Bamberg, ten zuiden aan het Neurenbergfche gebied, ten ooft en aan de opper-Palts en Bohemen,
en ten noorden aan Voigtland greniL Dit markgraaffchap 't welk vol bergen en boftchen i s , is her
opperfte deel van het burggraaffchap Neurenberg, en
het markgraaffchapAnfpach hetonderfte deel; zomtyds word het ook het vorftendom boven't gebergte , daarentegen ïAnfpach het vorftendom beneden 't gebergte genaamt. Dit markgraaffchap begrypt 5 hooftmanfehappen, naamlyk Bareuth, Culmbach, Hof,. Woniiedel en Neuftad aan de Aifch 5
het komt den Markgraven van Bareuth t o e , welke
mee iiitfchryvende vorft in de Frankifche-kreits is r.
en van wien de andere markgraven van Culmbach
afftammen en hun uitzet genieten. De oudfte van.
deze uitgezette priniTen wasChriftiaanHendrik, en
is anno 1708 geftorven,. na dat hy by zyn gemalin
Sophia Chriftina, een dochter vanAlbert Frederik,
graaf van Wolfftein, 3 prinifea en 1 princeffen verwekt had, waar van de oudfte Georgius Fridericus
Caroius by zyne gemalin princes Dorothea van Holftein-Beek 2 printtenen drie princeffen geteelt heeft,
en 172.6 na 't aiïteryen van markgraaf George Withem van Bareuth den zei ven in de regering opgevolgt is. De twede Caroius Auguftus genaamt,,.
woont te Neuitad aan de Aifch, en is ongehuwt;
de derde George Albiecht,.. kocht het landgoed opperllotza

€UL. CUM. CUN.
Kotta inVoigtland, daar hy 1703 geftorven is, en
uit zyn bedgenoot Regina Magdalena Lutzin twe
ionge heren nagelaten heeft, welke heren van Kotza genoemt worden. Zie Barmtlu
CULMBACH, hooftilad van 't markgraaffchap van
dezen naam, is gefortificeert, word door een fterk
flot , Blaiïenburg genaamt , befchut , en legt aan
den witten Main, niet ver_ van daar zich de rode
Mam met denzelven verenigt. Voorheen was zy
de refidentieplaats der regerende markgraven , die
im te enemaal naarBareuth verlegt is. Op gemelde
ilot is eenheerlykc kamer met oude iclmften, waar
in alle echte bewyzenvan het huis Brandenburg bewaart worden.
CULMBERG , COLMBERG , is eender hoogfte bergen in Meiilen , tuilehen Wurtzen en Ofcïiatz gelegen , waar op de oude markgraven van Meiilen
hun land-en convent-dagen onder den bloten hemel
hielden.

•CUN. GUR;
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Indien aan deeszyde de Ganges, aan welke kutten
de Portugeezen Goa bezitten.
CUNCO, zie Com.

CUNETTE , zie Cuvette.

CUNINGHAM , landfehap in zuid-Schotland,'t welk
ten zuiden aan Kyle, ten ooiten aan Cluydesdale,
ten noorden aan Lenox , en ten weiten aan den
zee-boezem van Cluyd grenft. Het is om zyn
vruchtbaarheid en koophandel een der rykite provintien in Schotland.
CUNOW , zie Kunow.

CUNSTAD, iteedje, flot, en heerlykheid in Moravien, dicht aan de Boheemfche grenzen, zyndc
het ftamhuis van Georgius Podiebrads van Cunitad,
koning van Bohemen.
CÜNTZERBRUCK, oude fteiic enkunfxige brug over
de Saar, daar dezelve in de Moezel valt, in 't aartsbisdom Trier, word zo genaamt naar het nabygolegen vlek Cuntz.
CULMSEE, CULMENSEE, kleine ftad in het waiCUR , itad in Bohemen 'm de Koninggratzerwoodfehap Culm in't Poolich-Pruifien, 't welk de kreits.
veYblyfplaats des biffchops van Culm is.
CUR , zie Chur.
CULTEBEOJJE, kleine plaats in noord-America in
CURACAO , CURASSOU , een van de Antillifche
nieuw-Spanjen, niet ver van Mexico, daar de Spaan- eylanden Sottovento in 't zuidlyk America, is in
iche onderkoningen hun begraaifenis en efcuriaal 't bezit van de Hollanders, 9 of 10 mylen lang en
hebben, *t welk een groot welgeboud paleys is.
5 breed.
CUITYR , kleine ftad in noord-Schotland in het
CURASSIERS, zyn zekere ruiters, die curarTen of
graaffchap Marr, anderhalf myl van Aberdeen.
borltharnaiTen en yzere ftormhoeden dragen, welCuLVEa-CLiFFs, CULVER-KUPPEN , zyn verfchey- ke voornaamlyk noch onder de keyzerlyke militie
de byeen leggende rotzen aan de zuidzyde van het in gebruik zyn.
eyland Wight in Engeland.
GURATAY, vloed in zuid-America in het gebied
CUM , COM , itad in Perfien , in de provintie van Macas in de provintie Quixos, welke zich in
den groten Amazonen vloed ontlaft.
Yerack.
CURATEEL , voogdyfehap die iemand over onCUMA , was in oude tyden een grote ftad niet
ver van Napels , daar voorheen de onderaardiche mondigen voert, dezelve duurt volgens de Roomwoning van de Sybilia Cumana bezienswaardig was, fche rechten tot dat zy volkomen 25 jaren bereikt
welke, hoewelzy een Heydin was, gezegtwordde hebben , waarin zy met de Hollandfche rechten
geboorte en Menfchwording van Chriftus voorzegt overeen komen ; maar volgens de Saxifche rechten hoeven ze maar 2.1 jaren oud te zyn. Curator
te hebben.
CUMAKIEN , wrord dat deó van Walachyen en is een die zulk een voogdyfehap op zich neemt.
CURATEO , een van de Lucayifche eylanden in
Moldavien genaamt, 't welk van den vloed Alt,
of Olt, tuffchen de Alpen en den Donau naar de noord-America,
CURATOK BONORUM of ABSHNTIS , hiet die gekant van Tartaryen legt. By de Ongaiïiche kroning word noch .hedendaags een vaan met een ge- ne , die gerechtelyk over de goederen des afkroonden leeuw van het oude Cumanifche ryk voor- wezenden geitek is , dat hy dezelve tot des
anderen wederkomft beitieren zal , maar wanneer
gedragen.
CÜMBERLAND, landfehap in't noordelyk deel van de afwegende het 70 jaar bereikt heeft , word
Engeland, 't welk ten noorden aan den zee-boe- hy vermoed dood te zyn , en worden alle zyné
aem van Solway, ten ooiten aan Northumberland, goederen aan de naafte erven overgelaten. Cuten zuiden aan Weitmorland en Lancalter, en ten rator bonorum hiet ook die gene, welke over de
weiten aan de Ierfche-zee grenft. Het voert den goederen van een overleden of van de fchuldenaars»
titel van een hertogdom, en koning Wilhem III. ver- welke niet betalen kunnen, geftelc is, dathy rekeeerde in 't jaar 1689 prins George van Denemar- ning daar van doe, de fchuld-eilTchers op hun vorken , geweze gemaal van de vorige koningin An- dering antwoorde, de goederen verkope, en hier
uit de fchulden betale,
na , met den titel van hertog van Cumberland.
CUMHS , zie Foja.

CUMIRZA, itad in Servien in Ongaryen.
CUNA , een marktviek in opper-Lufatien, dicht
by het iteedje Schonberg , en drie quartier uurs
van Gorlits gelegen , heeft een fraai Hot met een
fchonen toorn.
CUNCAN, koningryk op het Schier-eyland van

CURATOR. LITIS , een Proces-voogt betekent zo

een, dien een zeker geding 'm naam van een on~
mondigen of van een vrouwsperfoon uit te voeren
bevolen is.
CURATORIUM, hiet het getuigenisfclirift der overheid, dat iemand tot curator over een onmondigen
gerechtelyk aangeftelt is.
Hh z
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CURCAIIA ; zyn woorden /titels e'n armere eerbewyzingen, gelykmenze ten hoof naar iders Hand
en waardigheid gewoon is te geven.
CURCE, vloed in de provintie Auxerrois, welke
uit opper-Burgundien komt, en zich 6 mylen van
Auxerre in de Yonne giet.
CURDISTAN , groot en vruchtbaar landfchap tufIchen Turkyen enPerzien in Azien, langs den ooftlyken oever van de Tigris. Het word door verfcheyde Emirs of vorften geregeert , welke onder
de befcherming van den koning van Perfien leven.
De inwoners, die men Curdes noemt, zyn Mahometanen, andere jefides of zo genaamde difciplen
van Jezus, hoewel zy weinig v/are kennis bezitten.
CURDO, een fluk van den berg Taurus in Azien,
't welk Turcomannien van Diarbeck afzondert, en
door de provintie Curdiftan gaat.
CURE , zo word in Vrankryk een priefter, in 's
gelyk de dienft, en het priefters huis genoemt.
CURE , kleine vloed aan de Burgundifche grenzen, die boven Grevant in de rivier Yonne valt.
CURE SE , zie Corre/e.

CURIGA, koningryk en ftad op het Schier-eyland
van Indien aan deeszyde de Ganges in het landfchap
Malabar in Azien. 't Is onder befcherming van den
koning van Calecut.
CURIGLIANO, CORÏGLANO, kleine ftad in 't ryk

van Napels aan een vloed van den zelven naam m
Calabria citra.
CURIN', zie Chor'm.

CUROVIA , ftad in het waiwoodfchap Sendomir in
klein-Polen.
CURRENTES, worden in Azien op de Maldivifche
ey landen de fterke zee-ftromen genoemt , die 6
maanden lang ooilwaarts , en even zo lang weftwaarts lopen.
CURRINGÜE, fterk flot in de Savoifche provintie
Chablais.
CURTANA, een degen zonder punt, welke men
voor den koning van Engeland by zyn kroning
draagt, en die een teken van de koninglyke goedheid is.
CURTATSCH, heerlykheid in Tyrol..
CURZOLA, zie Courzola.

CÜRCOLARI, drie kleine eylanden in de Jonifche
zee, niet ver van de golf van Lepanto.
CUSCEUX , ftad in Languedoc aan de grenzen
van de provintie Foret, aan een kleinen vloed,die
zich in de Luy ftort.
Cusco, ftad in Peru, in 't zuidelyk America,
benevens een bisdom, onder den aartsbiïTchop van
Lima behorende. De ftad word in hoog- en laagCufco verdeelt, is met bergen omringt, en voor
dezen de hofplaats van de keyzers die dat land regeerden ge weeft, daar de Spanjaarden een onnoemlyken fchat gevonden hebben.
Cuscusu, zo hiet de daaglykfche fpys der Moren in Africa, welke uit fyn meel met water in
ballen gekneed, daar na op een gate platiel over
'een pot gezet word, waar in rundvleefch of hoenders gekookt zyn, op dat de kracht daar in trek,
en eindelyk met vleefchnat begoten en het vkefch
«daar overgelegt word»

CUS. CUT. CUV. CUX.
CUSEMJ, kleine ftad in het landfchap Breffe aan
de grenzen van Franche Comté, en dicht by de
ftad^ St. Amour.
CUSERY, ftad in 't hertogdom Burgundien, naar
den^kant van Breffe en Franche Comté gelegen.
Cusi, zo hieten de grote meflen welke de Hatfchiers van den keyzer te Wenen op een ftok by
na gelyk een Hellebaart dragen.
CÜSIO, provintie in Peru in zuid-America, benevens een ftad van den zelven naam.
CÏJSSET, ftad in de provintie Bourbonnois aan
den kiemen vloed Jolan,een myl van Vichy. Daar
is noch een ftad van dezen naam in neder Au vergne in Vrankryk, die wel geboud, en taamlyk beveiligt is, ook een Collegiale kerk en nonnen-abdy
heeft.
CUSTOS, is een waardigheid van de 6 Prelaten
in hoge geeftlyke gedichten. Anders is het ook by
de Roomsgezinden die gene, die by de Kanonykc
uren de klokken luiden, de lampen opfteken en
weer uitdoen, de ofFerhande en aelmoezen onder
de andere geeftlyken verdelen, en altyd brood en
wyn tot de OfFerhande der mis gereet moet houden.
CUSTRIN, hooftftad en voortreflyke veiling m
de gedaante van een vyfhoek in de nieuwe mark
Brandenburg, in een vlakte, aan den invloed van
de Warte in de Oder, 3 m. van Frankfort. Hier
is de regering en het Confiüorie over de nieuwe
mark, in 's gelyk de- voornaamfte tol en paflagie
uit de nieuwe in de middelmark. Van de ene
zyde word zy van de Warte, van de andere van
de Warte en Oder, en van de andere kanten over
al met brede moeraften omringt, heeft een fchoon
tuighuis, een welgeboud flot, en een brug over
den Oder, welke een iterke fchans dekt. Van de
lange voorftad gaat de grote Dam met 32 bruggen,
over de welke men by na drie vierendeel myls
over de moeraften pafleren moet.
CUSTRINIKEN, kleine ftad in de nieuwe mark
Brandenburg.
Cu TTENBERG, kleine ftad in de Czaflauer-kreits in
Bohemen, waar omtrent goede zilvermynen zyn-,
8 m. van Praag.
C U Ï Z , landfchap in 't koningryk Fez, 't welk
zeer groot en een deel van 't gebergt Atlas onder
zich begrypt, in Africa.
CUVA, een Turkfche ftad in Azien, in de pro-;
vmtie Yerack, aan- de grenzen vah de Arabifche
woeftyn,
CUVETTE, is een kleine gracht, vier roe breed,
in het midden van de grote droge gracht, en wTord
om de vefting herom zo diep gemaakt, dat men
ten minften zes voet water vind, ook langs heen
met heggen en ftruiken voorzien is, om des vyands
aanval te beter te verhinderen.
CUXHAVEN, amt en dorp benevens een kleine
haven, een half vierendeel myl van Ritzebuttei aan
de elf, daar zy in de noordzee valt, daar in een
groten ftorm de fchepen zich ter nood ialveren
kunnen. Deze plaats hoort onder Hamburg, en
heeft altyd een raadsheer uit die Had tot amtman,
CUSCK.,;

CUY. CYN. CYP. CZA?
CUYCK, zie Cuick.

geftorven is. D e i n 't jaar 1718. geftorve kroonprins Alexius Petrowits was den 18. Febr. 1690.
geboren , en was den 25. Oftober 1711. met
Charlotta Chriftiana Sophia , dochter van hertog,
Lodewyk Rudolf van Brunswyk-Wolffenbuttel, te
Torgau in den echt verbonden, welke hem 1714.
in july een princesNatalia, en den 23.oclober 17 I J .
den laaftgeitorven groot-vorlt Petrus II. baarde ,
maar kort na deze laatfte geboorte den geelt gaf.
gemelde kroon-prins verviel wegens menigvuldige
misdaden in zyn heer Vaders ongenade, en wierd
CYCLADISCHE EYLANDEN , zo noemde men in daarom voor zich en zyne nakomelingen plechtig
oude tyden dat deel der eylanden van den Archi- van de opvolging uitgefloten; daarentegen de andere
pel , welke omtrent het eyland Negroponte en de en van de laatfte czarin op den 9. nov. 1715. gebore
golf van Engia in een kring leggen, de voornaamfte prins Petrus Petrowits opentlyk tot ryks-opvolger en
daar onder zyn Delos , Paros, Cia, Siro, Tine, kroon-prins verklaart, maar die ook in mey 1719.
Siphane, Micoli enz.
vroeg-tydig geftorven is. Ondertuflchen na 't atCYDNE , vloed in Natoliën.
ïterven van keiferin Catharina geen nader kroonCYFFER, verborge fchrift, getrokken naam, te- erve zynde als des meer gedagten kroon-prinfens
ken van de rekenkunft.
nagelate Prins,wierd defe van de ryks-ftanden voor
CYLLI , zie Cilley.
haren keizer verklaard onder den naam van Petrus
CYNCO , zie Chinco.
II. En als defe nauwlyks zyn derde regeerings-jaar
CYNOSUUR , hiet eigentlyk de kleine Beir aan ingetreden had, ook reeds met een Dolhoruckifche
den Hemel, maar in de nieuwsty dingen betekent princes verlooft was, kreeg hy de kinder-pokketi
het zo veel als een wegwyzer,regel, oft richtfnoer. en itierf 173.0. in febr. En dewyl geen nazaat van
CYPRUS , een der grootfte eylanden in de Mid- Petrus I. den groten, meer over was, zoo wierd
delantfche-Zee, en een der fchoonile van de we- van den fenaat de kroon aan zyn 1696. geftorven
reld, 200 m. lang, benevens den titel van een ko- broeders dogter de hertogin van Courland Anna
ningryk omtrent de kuiten van Syrien en Natoliën. Ivanowna , geb. 1Ó93. opgedragen , die tegen't Is een der vermaaklykfte landen, en het heeft woordig czarin, of veelmeer keizerin en felfs-heerovervloed van koorn ,, voortrerlyken wyn, zuiker, fcherene van het Rufïifche ryk is. Voor 't oveboomwol enz. De inwoners zyn ten dele Chri- rige was Petrus de Grote een heer , die tegen
ilenen en ten dele Turken. Voor dezen hoorde het de gewoonte zyner natie op het eynde van de
de republiek van Venetien toe, maar is hun 1571 van voorgaande eeuw een reys naar Pruiiien, Brandenden Turk wederom afgenomen. De hertog van burg , Saxen, Holland, Engeland en aan het keySavoien gebruikt noch hedendaags wegens een oude zerlyke hof naar Wenen deed. Hy heeft het Ruififche krygsvolk op den Duitfchen voet gebracht »
pretenfie den titel van koning van Cyprus.
zeer gelukkige oorlogen gevoert, en zyn ryk aan
CYR , zie S. Cyr.
CYRÏNE, hedendaags Cairoan en Corene,in vo- alle kanten uitgebreyd, den koophandel in 't land
rige tyden een zeer beroemde ftad in Barbaryen in zeer doen toenemen, ook de geleertheid benevens
Africa, in 't koningryk Barca, in een provintie Me- andere kumten en v/etenfchappen , inzonderheid
den fcheepsbou , in Moskovien bekent gemaakt,
iirata, in oude tyden Lybia Cyrenaica genaamt.
en veel uitheemfche kunllenaars en handwerksCYRIAXSBURG, zie Brffurt.
Diergelyken reys
CYR NA , zeker gebied en ftad in het waiwood- lieden daar heen gelokt.
heeft hy ten tweden maal in 't jaar 1717. naar
fchap Mafovien in PolenCZAAR , titel des groot- vorfts van Mofcovien, Holland en Vrankryk gedaan , en 1721. den
welken enige van het woord Caefar (keyzer) afley- titel van keyzer van gants Rufland aangenomen,
den. De eerfte , die dezen titel gebruikte, was welke hem ook van vericheyde uitlandiche mogent^
Johannes Bafilides in de 15de eeuw. De aan- heden is toegedaan, maar dien hy tot noch toe
merklykfte Czaar Petrus Alexowits, was geboren van den Roomfchen keyzer en het ryk niet heeft
den n . Jun. 1672. had zedert 1688. geregee/t, en kunnen verwerven. De Czarinnen ? die men Czaitierf den 28. Jan. (8 Febr.) 1725. te Petersburg. riza noemt, wierden voor heen door den czaar uit
Zyn eerfte gemalin was Ottokeja Fedorowna, doch- de inlandfche vrouwen verkoren, en het was by
ter van den Bojaar Fcedor Apramowits Lapuchino, na een wet, dat de gemalin van eengroot vorit
was getroud den 27. Januari 1689. maar viel 1698. geen uitheemfche mocht zyn. Zy moeiten ook
in ongenade , en leeft tegenwoordig noch in 't voorheen zeer ingetogen» leven , en wanneer zy
klooit er Sultalsky. De twede gemalin was Catha- uitreden was alles met gordynen behangen, maar
iina Alexievena uit het adelyk geflacht van Alba- anders ontbeerden zy niets van de eerbied en pracht,
dil in Lyfland, welke 1707. getroud,en 1711. voor die men aan diergelyke hoge perfonen verfchuldigtis;
gemalin erkent, ook den 18. mey 1724. tot key- welke ftrenge levenswyze door Petrus I. niet meer
zerin van Rufland in Mufcou gekroont, en na den in acht genomen is,, maar zyn gemalin heeft hem*
dood van haar gemaal in 't jaar 1725. de keyzer- zelfs op de reys, in gezelfchappen 5 en overal
lyke regering geaanyaart heefteen in mey 1727, verzat
CUZUM, ftad in Abyffinien in Africa, daar een
byzondere kronyk bewaart word, uit dewelke de
Abyflinifche keyzer onder anderen zoekt te bewyzen dat zyn familie van Salomon, die by de koningin van Arabien een zoon, met namen Menilchecus die naderhand koning van Abyffinien wierd,
zou geteelt hebben, afftamt.
C u z z i , een itrydbaar en vry volk in Griekenland , 't welk de Turken noch niet onder hun gehoorzaamheid hebben kunnen brengen.
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CZA.-CZE.

CZE. CZI. CZO. CZU. CZY.

CZA AKOWITS ", dat is zoon van cfen czaar, en dit
Cz.iRNr.TEST . plaats in Walachyen, in wiens omis de titel van den erf-en kroon-prins van Mofco trek heerlyke wyn waft, die in'fterkte en fmaak
vien.
geen in Europa hoeft toe te geven.
1
CZABRACK, een flot op een hogen berg,niet ver
'ZERNIAKOW, nieuwgeboud luftflot van den kovan Gran in Ongaryen.
ning van Polen , een halve myl van Warfchouw,
CZACKENTHURN, velung in neder-Stiermarcken daar de koning van Polen dikwils gewoon is zyn veraan de Ongarifche grenzen aan den vloed Draw, maak te nemen.
waar van de bekende Czackenthurner wyn den CZERNICKOW , waiwoodfchap in weft-Mofco vien
naam' heeft. Zy legt op een eyiand, 't welk zyn aan de Poolfche grenzen , benevens een hoofrftad
keyzerlyke majefteit 1719. aan den graaf van Al- van den zelvennaam, welke klein, maar beveiligt
than, toenmaals zyn opper-ftalmeefter , erflyk en is, en aan den vloed Dezna legt. Dit waiwoodin eigendom, fchonk.
ichap wierd 1Ó8Ó van de republiek Polen aan Mo*,
CZAPOZAKLI, kleine Had in 't Oczakowifch Tar- covien argeftaan, hoewei de koning van Polen hec
noen m zyn titel voert.
taryen, aan den vloed Rog.
CZARNOPEL, ftad in Vollhynien in Polen, aan
CZERNICK , kleine ftad in Wallachyen aan den
den invloed van de Ytza in den vloed Przipiec.
Donau, tegen over Novigrod.
CZARTIKOW, ftad in Podolien in Polen.
^ 1 1 in
AV
CztRNiCK,? _
kleine ftad
opper-Ongaryen in het
CZASLAAU, hooftftad van de Czaflauer kreits in graaffchap Zips'J 'Teeft^'soud' zilver- en yzexBohemen , aan den vloed Chrudiraski, 9 mylen mynen.
van Praag. Hier is de hoogfte tooren in Bohemen,
CZERNIENSK
ftad in het waiwoodfchap Mafobenevens een fchone kerk.
vien, in Polen.
CZAS.LAUER KREITS, een van de 14. kreitzen in

CZERNIN , TSCHERNINI , een voorname graaf-

Bohemen, welke ten wellen aan de Moldauer,ten lyke familie, en een der rykfte in 't koningrykBonoorden aan de .Caurzimer en Chrudimer, ten zui- hemen, uit dewelke de laatit geitorve opper-burgden aan de Bechiner kreits, en ten ooften aan Mo- graaf van Bohemen Herman Jacob Czernin gefproten was.
ravien grenft.
CZA SN un, ftad in het waiwoodfchap Witepsk,
CZERNOBEL , zie Czarnopel.
in 't Littaufch Reuilen, aan den vloed Uia, heeft
CZERSKO , ftad in 't waiwoodfchap Mafovien ia
houte huizen.
Polen aan de Welxel, daar de lands-adel tot handCZATORISK, ftad in Vollhynien, in Polen,
having zyner vryheid gewoon is byeen te komen,
CZAVENCK, kleine ftad in het graaffchap Zips in 5. mylen boven Warfchau , waar by een flot op
Opper-Ongaryen.
een hoge rots legt.
CZEBEN , de kleinftc koninglyke vryftad in Op- CZIDLINA, kleine vloed in Bohemen, die anderper-Ongaryen.
half myl beneden Parduwits in de Elf valt.
CZEBRIN, kleine beveftigde ftad in Neder-VollCZILENTZÏG , zie zielenzig.
hynien , aan den vloed Tasmin.
CZINTZSCHIENNE , zie Tz*antz.fchitnne.
CZEGE , kleine ftad aan de Theis in Opper-OnCZIRCASSY, beveftigde ftad benevens een citadel,
garyen
de Cofacken toekomende , in het waiwoodfchap
CZELEMPAZAR of ROGATIZA , kleine ftad in Op- Kiow in de Ukraine.
per-Bosnien in Ongaryen.
CZIRGWAR, ZIRKWAR, in kafteel in neder-On»
CZEMIERNIKOW , ftad in het waiwoodfchap Sen- garyen anderhalf myl van Stoelweiffenburg.
domir, in klein Polen.
CZIRCKWITS., fteedje byTrebnits inSüefien, de
CZENSTOCHOW, kleine ftad aan den vloed War- Breilauiche domheren toekomende.
t e , in het waiwoodfchap Cracau , benevens een
CZIRCKNITZER-SEE , een meir in neder-Crain
kloofter , dat door gants Polen zeer beroemt_ is, tuflehen de Windifche Marck en Iltrien , waar in
waarin zich een mirakuleus Maria-beeld , en Pau men binnen een jaar vifch en vogels vangt en koorn
liner Munniken bevinden. De ftad legt onder aan maait: want in de zomer loopt het water door onden berg, is in 't geheel niet beveftigt, maar het deraardfche gaten af, dat men daar- in viflehen,
kloofter ftaat boven op den berg, is wel gefortifi- jagen en oegit kan houden, en in Oétober of Noceert, en op onkoften des kloofters met bezetting vember komt het weer te voorfchyn; hoewel het
zomtyds in drie en meerjaren niet afloopt, daar
voorzien.
CZEREMISSISCHE TARTAREN , wonen om den het in tegendeel op een anderen tyd binnen een
vloed Wolga, en grenzen aan de koningryken Ca- jaar twe of driemaal weggelopen is. Het vlek Czirkfan, Bolgar, en Aftracan. Zy zyn Mahometanen niz legt een quartier uurs daar van daan, en komt
en Heydenen, wonen in hutten, leven van melk den vorit van Eggenberg toe.
CZONGRAD, kleine ftad in opper-Ongaryen aan
en honing, behoren onder het koningryk O.fan en
zyn den Czaar cynsbaar. Die boven de rivier wo- de Theis , en de hooftftad van het graaffchap
nen hieten Logowoy, maar die beneden den vloed Czongrad legt drie mylen ten noorden van Scgedin.
wonen Nagarnoy.
CZVANIEC , ftad in Podolien in Polen,
CZERKASKI , is de voornaamfte vefting en ftad
van de Donifche Cofacken in Mofcpvien, aan dtn' CZUKAN , zie Soczowa.
CZYCK , zie Cfich.
vloed Tanais of Don , en niet ver van Azof gcHet overige zoekt op de letter K.
kgen.
D A AI-

DAA. DAB. DAC. DAD,
D.

D

AALDER , een foort van munt die in Holland,
Dtiitfchland , en verfcheyde andere landen
gangbaar, maar zeer van wairdy verfchilt. Eenryksdaalder is in Holland 50 Huivers, een andere daalder 30. Een keyzerlyke Hechte tel-daalder is 24 keyzer-grofchen , een gemene Sileiïfche daalder 25
keyzer- of 20 goede - grofchen. Een dikke daalder
is 27 goede- grofchen, een Joachims- daalder is
zo veel als een harde fpecie-daalder of ryksdaalder,
en heeft den naam naar het Boheemfche bergHeedje Joachims-dal, daar zyhet eerit geflagen zyn , en
daar van daan in 't Latyn Vallen fes of Joachimki
genaamt worden. Een koopmans daalder geldt in
Hamburg 33 fchillinge (Huivers) of 2 marck lubfch
en een fchilling , en is by den Jutlantlchen oflenhandel maar alleen gebruikelyk. Een Embder daalder is 23 en een leeuwen-of kroon-daalder 40 Huivers. Een Zweedfche daalder bedraagt omtrent een
halve ryksdaalder.
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Mingrelien, die een Turckfche leenman is, en 's
jaars niet over de 20000 daalders inkomen heeft. _
DADIVAN , een effen en vruchtbaar Huk land in
de Perziaanfche provïntie FarHHan, tuffchen de ftcden Schiras en Lar , 't welk omtrent 5 mylen in
den omtrek heeft, en veel oranje-appelen, citroenen, en granaat-appelen voortbrengt.
D^MONUM INSULiE , DE DüIVELS EYLANDEN ,
zo werden de eylanden Bermudes genaamt.
DAGEN VAN VERNEDERING , THE DAYS OF HÜ-

MILIATION , zo hieten de beftemde boet-dagen in
Engeland, waar van 'er 2 in een jaar zyn, naamlyk de eerHeopden3oJanuary, ter gedachtenis van
de onthoofding van koning Karei I , martelaar, en
de andere den 1 September ter gedagtenis van dzn
groten brand van Londen anno 1666 9 die beyde
zeer heylig geviert worden.
DAGEROTH , Had op het eyland Dagho in de
Ooit-zee, daar een baak voor de zeeluiden is.
DAGESTAN, bergachtig landfehap in Azien, var*
40 mylen lang, tuHchen de Kafpifche-zee, het gebergte Caucafus, en de Perfiiche Provintie Scirvan v
DAARA-FIELD, DORRTNES, is het grote en lange word van Tartaren bewoont , die Mahometanen
zyn, en zich van den roof genéren.
gebergte dat Noorwegen van Zweden fcheyd.
DAGHO, DOGDEN f eyland in de OoH-zee, niet
DABÉR , DABES, iteedje in het hertogdom Pommeren, aan de Nieuw-markfche grenzen, waaron- ver van de Lyflantfche kuit 9 word door een fmal
der dertien dorpen behoren , 't komt de adelyke canaalvanhet eyland O efel afgezondert, zynde het
familie van Dewits t o e , welke hier burg- en flot- fort Dageroort daarop geboud. In den laatften
oorlog hebben het de Turken in bezit genomen, en
gezetene zytf.
DABUL , Had in 't koningryk Decan in OoH-in- ook in den vrede 1,721 behoudene
DAGNO TREMIDAVA, kleine Turkfche ftad in AIdien, aan den zee-boezem van Cambaye, heeft een
goede haven , en is wel gefortificeert , 25 mylen banien in Albanien in Griekenland, daar de rivieren Drino Bianco en Drino Nero te zamen lopen.
ten noorden van Goa.
DAesBURG , zie Dachsburg,
D ACA , Had in 't koningryk Bengala, aan de rivier
DAKLEN, kleine Had in 't aitsbisdom Keulen, ia
Ganges in Ooit-indien, daar de Engelfchen en Hollanders veel fchone magazynen hebben met koop- 't amt Bruck.
DAHLEN, zie Dakn.
waren.
DAHLUM, zie Sa ltsdalem.
DACHAU, groot vlek en keurvorHelyk Hot in BeyeDAHME , kleine Had , Hot en amt onder 't vorren, in 't rent-amt Munchen, aan den vloed Amber, over den welken daar een brug legt. Deze Hendom Querfurth behorende, 3 mylen vanjuterplaats heeft een landgericht, voert den titel van een bock aan de neder-Lauiitfche grenzen, 't Is een
van de afgezonderde amten, dat van het aartsHifl'
graaffchap en legt 3 uren van Munchen.
DACHSBACH ., groot marktvlek, amt , en Hot in Maagdenburg in den Praagfchen vrede 1635 aan
Franckenland , den markgraaf van Bareyth toebe- keur-Saxen , en van daar aan het WeiHenfelfche
huis is gekomen, ook daar naverfcheidemaaleen rehorende.
DACHSBUKG , graaffchap en kleine Had op een fldentie-plaars der vorftelyke weduwen geweefl is>
rots, in de neder-Elfas, in Breisthal, tegen het bis^- Tegenwoordig is het een uitzet en relïdentie-plaat?
dom Straatsburg , daar de graven van Leiningen- van hertog jan Adolf van Weiflenfels , die zich
met Johannetta Antoïnette Juliana, oudHe dochter
Dachsburg refideren.
DACHSTEIN, kleine Had in't bisdom Straatsburg, van hertog Johan Wilhelm van Saxen-Eifenach den
aan den vloed JBrufch ; het Hot aldaar hebben de 9. Mey 1721. in den echt begeven had, maar die
den 13. April 1726. weer geHorven is.
Franfchen verwoeii
DAIN, kleine vloed in deFranfche provintie BrefDACHSTUHL , Heedje, Herk Hot, en heerlijkheid
in het keur-Trierfche, niet ver van Birckenfeld aan fe, welke zich in de Rhone ontlaH.
DAIRAGO, kleine Had in 't Milaneefche gebied,
de Saar, 't welk de hertog van Lotteringen 1723
van een graaf van Oettingen en Hohenbalderen voor aan den vloed Qlana , den heer Lofetti toekomende.
400000 gulden gekocht heeft.
DAIRO , zo word de Opper-priefter in Japan geDACIEN , zo wierd eertyds een Huk van Ongaryen genaamt , daar tegenwoordig het vor- naamt , dien de inwoners voor zo heilig houden 9.
stendom Sevenbergen , Moldavien en Wallachyen dat zyn voeten de aarde niet mogen raken, noch
legt.
de zon zyn hooft befchynen. Daarom word hy
DADIAN 3 Met de kleine yorH van de provintie ook in een maffief-goude draagltoel > kunftig niet:
zysj.c
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iyde kkleed, waar uit hy alle menfcheri>ihriem Jaar
en tegen niemand zien kan, van 14.de* voornaamite Japanexen gedragen.
.
.
DALAKA , eyland in de Rode-zee in Azien , 't
welk van Zwarten bewoont word. Zy zyn ^ den
Turk zeer vyandig, leven van de kapery, en hebben hun eigen vorft.
>
DALCKE , kleine vloed m 't ftift Paderborn m
Weftphalen.
>
DALEBORG, kleine Had aan den weftlyken oever
van het Wener-meir in Zweden, is de voornaamfte plaats in het weft-Gothfche landichap Dalia.
DALECARIE , vloed in Zweden , waar naar de
provintie Dalecarlien genaamt w o r d , en welke
7ich in den Bothnifchen zee-boezem itort.
DALECAKLIA, grote provintie in Zweden, wellieten weften en noorden aan het Noorweegfche
gebergte , ten ooiten aan Hellingen en Geftricia,
«en ten zuiden aan Weitermanland en Wermeland
grenft. 't Is een groot en bergachtig landfehap,
waar in men ilechts kleine dorpen maar veel yzer^n koper-mynen vint. De inwoners, Dalecarliers
genaamt, zyn fterke en goede foldaten, en worden
m Zweden de bergluiden in 't gemeen Dalecerls genoemt.
DALEM, GRAVENDALE, kleine ftad benevens den
titel van een graaffchap in 't hertogdom Limburg,
welke de Hollanders toekomt, 2.. mylen van Luik,
•zynde haar veitingwerken geilecht.
DALEM, ftad in de Nederlantfche provintie Overyilelj een myl vanCoevorden,
DALEMjiteedje in het hertogdom.Gulik,tuflchen
Gladbach en Wailerburg, een myl van Nuits.
DALEN, kleine ftad in de Miihifche-kreits, 2,mylen van Wurtzen , een heer van Döring toekomende.
DALEN, ftad in Semigallien in Courland, $.my~
len ten noorden van Mietau.
DALHAUSIM, kleine ftad in zuid-Schotland in de
provintie Lothiana aan den vloed Esk , 2 mylen
ten zuiden van Edenburg.
DAL HEI M , klooiter der Reguliere - kanunniken
van de Auguftyner-orde, een myl van Stadtberg,
in 't ftift Paderborn.
DALHUNDER EYLAND, klein eyland in den Rhyn,
niet ver van Fort-Louis.
DALIA, landfehap in weft-Gothland in Zweden
aan de Noorweegfche grenzen, tuüchen het Wenerjneir en het landfehap Bahus, 't welk vol meiren en moeraften is.
DAL JOSAFAT, hiet in den Theologifchenr.n zo
veel als de Rechteritoel van Chriftus, en zyn dikwils de onfchuldig-verwezenen gewoon hun onrechtvaardigen rechter of tegenparty tegen een zekeren
tyd in het dal Jofafat of voor den Rechteritoel van
Chriftus te dagen, om hun wegens't gedaane onrecht reden en antwoord te geven , en men heeft
veeltyds opgemerkt , dat zulke gedaagde perfonen
op den beftemden tyd fchielyk geftoiven zyn.
DAL JOSAFAT, legt in 't beloofde land, ten 00ften van de ftad Jeruzalem, tuüchen den olyfberg
endieöadt,
'

DAL. DAM.
DALKÊTH, kleine ftad in zuid-Schotland, in d^
provintie Lothiana aan den vloed Esk, een myl ten
noord-ooften van Edenburg.
D ALL AU, amt in Franckenland, en een domein
van den duitfeh-meefter.
^ DALMATIEN , groot landichap en koningryk in
Europa, 't welk ten weiten de eylanden van de
golf van Carnero, ten noorden Morlachyen ,-Croatien, Bofni en, en Servien, ten ooiten Albanien 9
en ten zuiden de golf van Venetien tot grenzen
heeft. Het is een gezond en vruchtbaar land van
koorn,wyn, oli,fchapen en vifch. Vierderly heien
hebben 'er in te gebieden, de Turk, de republyk
Ragufa, de Venetianen, en de keyzer als koning
van Ongaryen. De inwoners fpreken de Slavonfche
taal en zyn KatholyL Na dat de turken den Venetianen 1714. den oorlog aankondigden , hebben
zy. hierop in het volgende jaar in Dalmatien hun
krygsoperatien begonnen, maar daarin weinig voordeel behaalt, nademaal zy by de Venetianen en
voornaamlyk by de Morlachen fterken tegenftand
hebben gevonden, en in den PatTarowitfchen vrede
1718 het gantfche landfehap van den vloed Cettina
tot aan Breftolits aan Venetien moeten afitaan.
DALMATiscHEZÉE,dat deel van de golf van Venetien, dat de Morlakfche en Dalmatifche kuiten
befpoelt, en zich van Iftrien af tot beneden aan Albanien in Griekenland uitftrekt.
DALSTEIN , DOLLENSTEIN , kleine ftad en ilot
In 't biidom Aichftadt in Franckenland.
DAM, groot vlek zonder muren in de provintie
van Groningen , 't/welk eertyds een fraaie ftad
was.
DAM, kleine itad met verfcheide-vefting-werken 'm
Voor-Pommeren , een myl van Stettin, aan den
ooftlyken Oever des Oders, in 't Stettynfche gebied, den koning van Pruiften toekomende. Tulfchen deze ftad en Stettin is een grote Dam, een
gantfche myl lang, waarop in 't midden een fchans
en tol is aangelegt.
DAM , kleine ftad en amt in de nieuwe mark
Brandenburg, 3 mylen van Landsberg tuiïchen Soldin en Cultrin, aan de rivier Mietzel, word ook
Nieuwen-Dam genaamt. Zy is itiet een wal en
watergracht omringt, en geneert zich met brouwen , lakemaken en verwen.
DAMAN , DAMAON , ftad In Indien in 't koningryk
Guzurate aan den vloed Daman, niet ver van de
golf van Cambaye, daar zy een goede haven heeft.
Zy word verdeelt in oud en nieuw Daman, waar
onder de laatfte gefortificeert is. Beyde horen de
Portugeezen toe 5 welke aan de eene zyde van den
ftroom het fort St. Jeronyinus geboud hebben, en
de inwoners worden voor de befte foldaten in Indien, gehouden.
D AMANTS , fterk berg-ilot in 't vorftendom
Schweidnitz in neder-Silefien.
DAMASA, klein eyland,en een van deOrcadifche
by Schotland.
DA'MASCO, SCHAM , Turkfche en grote ftad in
Soria of Syrien, daar fterke handel met zyde, wol,
pruimen, rozynpn, welriekende wateren, en degen

DAM.
g^n-ldingeti gedreven word. Zy heeft een Beglef
beg, en legt in een vruchtbare landsdouw onder
aan den berg Libanon. Zy word van allerhande
lekten der üoiterfche Chriit enen bewoont, is een
van de befte iteden in 't ooiten, en heeft in 't midden een fraai kafteel.
DAMBACH , kleine ftad in de Elfas, onder het
bisdom van Straatsburg.
DAMBEA, koningryk in Abyffimen in Africa, benevens een ftad van denzelven naam, daar de grote
Neguz zyn verblyf houd, en niet ver van den oorfprong van den Nyl.
A
DAMBECK, klooiter in de oude marck Brandenburg , y welk keurvorit Joachim Frederik het Joachimifche-fchool te Berlyn gefchonken heeft.
DAMBRA , grens-vefting in het Windifche land in
Ongaryen.
DAMBROWITZ , ftad aan den vloed Dambrowitza
in Walachyen.
DAMBROWUNA, ftad in het waiwoodfchap Mfcis3aw in Litthauen.

DAM. DAN,
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land: het is klein, maar is ryk van koorn en vee^
fokkery.
DAMSBo,vlek benevens een haven op het Deenfche eyland Funen, aan de weitelyke kuit, i mylen van Odenfee.
DAMS-WEG , fchoon vlek in 't aarts-ilnt SausDAMVILLÏEES, kleine ftad in 't hertogdom Luxemburg, aan een moeraiïige plaats , zedert^den
Pyreneeichen vreden van 1659. de kroon VraiuryK
toekomende.
DAMUT , zie Damot.

DANBY , oud flot in het noordlyk deel van
Yorckshire in Engeland , dat een diergaarden
heeft.
DANCELA, DANGALA, koningryk en ftad in Nu-

bien, in Africa, aan de Rode-zee.
DANCKEI-MAN , ryks - vryheerlyk geilacht in 't
vorftendom Meurs er, Lingen^, 't welk aan het Engelfche, Pmiffifche, en Heiiifche hef en in verfcheyde provintien altyd de hoogite eerampten bekleed heeft, en in Zwitzerland, Weftplialen, opDAME, zie Bah me.
DAMES DU PALAIS, ZO worden in Vrankryk de per- en neder- Saxen fclione goederen bezit.
DANEBROG RIDDERS, zie Ridderorde in Denemargehuwde hofdames genoemt, daar in tegendeel de
ongetrouwde Filles d'Honneur geheten worden , ken»
DANEBURG, veiling by Tranquebar, op de kuit
welke maar by de laatfte koningin zyn afgevan Coromandel in Azien , de Denen toebehofchaft.
DAMGARTEN , kleine , maar iterke ftad , flot, rende.
DANEWERK, was een hoge wal of muur, welke
amt en iterke pas in voor - Pommeren ,•; aan den
mond der Rekenitz in 't Barthifche gebfed aan de Gotricus koning van Denemarken, i n ' t jaar 808.
Mecklenburgfche grenzen, de kroon van Zweden op de grenzen van Silefien oprechten liet, 0111 dat
zy zo veelte beter voor den inval der Duitfche
toekomende.
DAMIANO, iterke plaats in Mqntferrat, den her- keyzeren gedekt mochten zyn. Een mufquet-fchoot
van de ftad Sleeswig naar 't zuiden heen ziet men noch
tog van Savoien toekomende.
DAMIATE, grote en volkryke koopitad in neder - hedendaags de overblyfzelen daar van. De lengte
Egypten in Africa, benevens een bequame haven van deze muur was omtrent 3 Duitiche mylen, en
aan den oever van den N y l , niet ver van daar hy de hoogte een Geometrifche roede.
DANGALA, zie Dancela.
ten ooiten in de zee valt.
DANGEAU, kleine ftad in Vrankryk in de proDAMKE , voorheen een klooiter , nn een amt
in de oude mark Brandenburg, welkers inkomften vintie Perche aan den kleinen vloed Doufaine.
DANGILON , ftad in het Franfche landfehap Beide univeriiteit van Frankfort en het Gymnaflum te
ry.
Berlyn zyn toegelegt.
DANGU , kleine ftad in het landichapje Vexm in
DAMLOPER , een klein binnenlands, of noch eigentlyker Noort-Hollands vaartuig, dat bequaam is Normandyen.
DANHUSEN, flot in 't bifdom Aichftadt.
om over dyken en dammen en overtomen overgeDriNipKA, zie Damke.
liaaldt te worden.
DANKSHOLM, eyland naar de kant van Noorwe*
D A MM, zie Dam.
DAMMARTIN, vlek benevens den titel van een gen en de provintie Halland gelegen.
DANNEBERG, graaffchap in n e der- Saxen , 't welk
graaffchap op het eyland van Vrankryk, waar van
ten weiten aan het Luneburgfche , ten noorden aan
een graaflyke familie den naam voert.
DAMME, iterk fteedje in Vlaanderen, in het land het Lauenburgfche en Mecklenburgfche, ten ooften
en zuiden aan het Brandenburgfche gebied grenft,
van Vrye niet ver van Brugge.
DAMMER-SEE , meir tuflehen het bifdom Munfter en is na 't affterven des hertogs van Zei in 't jaar
en Osnabrug, en het graaffchap Diepholt gelegen. 1706. aan het keurhuis van Hanover vervallen. De
hooftftad van den zelven naam legt aan den vloed
DAMNA , DAMNIO, zie Delm'mo.
DAMOT, Damout, koningryk en ftad in opper- Jetze , heeft een fterk flot , daar word veel grof
lynwaad, pechtling genaamt, vervaardigt, 't welk
Ethiopien in Africa 't welk goudmynen heeft.
DAMPIEBE, barony in het landichapje d'Aunis, fterk naar Hamburg , en van daar naar Engeland
in de Franfche provintie Xaintonge, waarvan een en Noorwegen vervoert word.
DANSLOFSKY , groot koopvlek in Mofcovien *
beroemt geilacht den naam gevoert heeft.
daar de Czaar een fchone ftoetery van meer als ZQQO
DAMPORT, zie Havenport.

E>AMsfeen van de Oicadifche-eylanden by Schot- paarden heeft.

Ii

PANX-

%J0

DAN. DAR.

DANTZIG, in 't Pools Gdansk, grote, ryke en
fterke koopflad in Pomerellen, in 't Poolich Pruiffen.aan den weftlyken oever van de Weixel, daarzy
lich in denzee-boezemftort, en alwaar een fchone
haven is, 24 Poolfche mylen van Koningsberg, t Is
een Hanfe-ftad, en ftond eertyds onder de Kruisheren, maar heeft zich zedert 1454. onder Poolfche
befcherming begeven, en geeft op de Ryksdagen
van dit koningryk en tot de konmglyke verkiezing
haar ftem, waarom de koning van Polen hier ook
€en burggraaf houd die van hem afhangt. Deze zit
in alle raadsvergaderingen boven aan, maar word
uit de heren van den Raad verkoren. De ftad erkent den koning van Polen wel voor haar Schutslieer, maar heeft haar eigen gerecht, van 't welke
niemand, uitgenomen in zekere gevallen, aan den
koning appelleren kan, ook bevalven dat fchone
voorrechten, als het muntrecht, vryheid van alle
fchattingen, de befcherming der zee, en het recht
om belaftingen op de waren te leggen. Daar is hier
ook vryheid voor alle Godsdienften, doch de Raad
is Luterfch , behalven dat 'er twe Gereformeerde
leden in den Raad , en twe in de Schepensbank
..moeten genomen worden. In de ftad zyn 20. kerken, 3. kloofters , een beroemt Gymnafium, en
de voorlieden hieten Biifchopsberg , Stoltfenberg
en Schotland. Aan de haven legt een fchans, de
Weixelm unde genaamt. Haar groottte handel be•ftaat in kooin, want zy hebben het voorrecht, dat
zy al het koorn, dat in hun havens komt, opkopen , en anderwaarts vervoeren mogen. Door de
itaö itroomt de fcheepryke vloed Motlau, welke 80.
fchreden breed is, en valt buiten de ftad in de Weixel. Door de vcorftad Schotland loopt de kleine
vloed Rodaune of Radun, en word inDantzig het
beroemde Joppenbier gebrouwen, 't welk om zyn
fterkte en dikte meer tot artzenyals gewonen drank
dient : ook zyn hier de fchone Boekery en het
voortreflyke tuighuis bezienswaardig. By de ftad
aan de Weixel leggen de Dantziger-werders of dorpen welke de ftad toekomen, en van den oudften
burgemeefter geregeert worden. Zy firekken zich
in de lengte tot aan deftadDirfchau op 5 en in de
breedte op 3 duitfche mylen uit, hebben 12. kerken,
waaronder een Katholyke , en kunnen gemaklyk
snet het doorfteken der Weixel-dammen onder water gezet worden. Behalven dat komt de ftad
Dantzig ook de Nehring aan de overzyde van de
Weixel aan de Ooftzee, in's gelyk het landenfteedje Heiia toe. Deze ftad is in't jaar 1709 jammerjyk van de peil: aangetaft geweelt, die daar over de
32000 menfehen weggeileept heeft.
DANVILLU-RS, zie Damvillkrs.
DARA , zie Dar ha.

DARBY, zie Utrbhhire*

DAR DA , fterke fchans aan de Eflecker-brug in Slayonien. Zie Effuk.
DARDANELLEN, zyn twe fterke Turkfche kafte3en aan de zee-engte van GaJlipoli, of in den Hellefpont tuflehen Mar di Marmora en den Archipel.
Het eene, Abidos of het ilot van Natoliën, legt in
Azien, en het andere, Seftos of h a ilot vanRoma-

DAR.
nien, m Europa, 50 Italiaanfche mylen van Conftantinopel, en worden deze de oude Dardaneilen
genaamt. Sultan Mahometh de I Vde heeft in 't jaar
1658 noch twe andere fterke kaftelen voor aan ,
heel aan de uiterfte punt van de zee-engte laten bouwen, welke de nieuwe Dardaneilen genaamt
worden , en de paiTage van de zee van Marmora
fluiten, nademaal de zee-engte daar maar een half
myl breed is, en van deze kaftelen met kanon kan
befchoten worden. Den naam van Dardaneilen voeren ook noch twe andere over elkander
leggende, kaftelen , welke tot onderfcheyd de
kleine Dardaneilen genoemt worden, deze leggen
aan de zee-engte , waardoor men uit de golf van
Lepanto vaart. Het een legt in Griekenland, en
word het ilot van Romelien,het andere het ilot van
Morea genoemt,,waarin het ook gelegen is.
DARDESSEN, vlek en amt in 't vorftendom Halberftad, onder de domproosdy aldaar behorende.
DAREN, vloed in de provintie Kent in Engeland.
DARGUN, amt en flot in de heerlykheid Roftock
in het Mecklenburgfche, een douarie van de hertogin-weduwe van Guftrow.
DARHA, DARA, groot landfchap in Biledulgerid
inAfrica, tiuTchen Marocco, Segelmefle en Tefler,
wiens meefte inkomen in dadels , indigo en ftruisveren beftaat. Dit land heeft een ftad en vloed van
denzelven naam,die hetzelve jaarlyks overitroomt
en vruchtbaar maakt; is den koning vanTafilet onderworpen , en bevinden zich onder de inwoners
veel Joden.
DARIEN , landfchap in zuid-America op het vafte
land , den Spanjaarden toekomende. Het heeft
zyn naam van den groten vloed van Darien,, die
zich in de golf van Darien of Uraba ftort. De Schotten plantten hier 1699. een Colonie en bouwden 'er
het fort Andreas, maar wierden van de Spanjaarden
gedwongen het zelve wéér te verlaten.
DARIFORD , ftad in Kent., in Engeland.
DARLINGTON, ftad in het bisdom Durham in de
provintie Northumberland in Engeland.
DARMOUTH, zie Dartmouth.

DARMSTAD , hooftftad van het oppergraaffchap
Catzenelnbogen, aan het einde van de Bergftraat,
in een vermaaklyke en vruchtbare vlakte aan het Odenwald, 3 mylen van Frankfort. Zy is de reiidentie des landgraven van Darmitad, die 'er een fchoon
Hot bezit. De tegenwoordige landgraaf aldaar Erneftus Ludovicus is geboren den 15 December 1667.
belyd den Lutherfchen Godsdienft, en leeft tegenwoordig zonder gemalin. De erfprins Lodewyk is
den- 5 April 1691. geboren, en den 5 April 1717.
met de enige dochtervan Johannes Reinardus regerend graaf van Hanau,in den echt getreden/welke den
1 Juli i7ió.geitorven, en haar gemaal drie prinfTen
heeft nagelaten, waarvan de oudfte Lodewyk den
15 December 1719. geboren is.
DARNAY, kleine ftad in het hertogdom Lotteringen, 8 mylen vanNancy.
DAaNHOFF, kleineftad in Voigtknd, 3 mylen van
Plauen.
DAROCCA, kleine ftad in Arragon aan den vloed
Xikn
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Xïloca; welke koning Karel Ilï.na den gelukkigen
fiag by Saragoffa i7io.vermeefterde.
DAKS, half-eyland aan de Ooft-zee in de heerlykhcid Roftock in 't Mccklcnburgfclic, heeft 9 of
ÏO mylen in den omtrek, en word aan de kuit in
't voorjaar veel haring daar gevangen.

DAV,
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flanlinopél gelegen, daar in de maand maart 17n.
een deel van het turkfche leger omtrent van 15000.
man uit Conftantinopel afmaricheerde, en daar mee
den veldtocht tegen Mofcovien en Polen b-gou.
DAVE , DEVE , dorp aan de Maas in htf. graaffchap Namen , in de ooftenrykfche nederlanden 9
DARSE , DAHSINE , BASSIN , KOM , DOK , zo een myl van Namen, daar een groot gebievi en Üot
word dat deel van een zeehaven genoemt, dat het toebehoort.
naaft aan deftadis. Men bergt 'er de galeyen en DAVE , DAVENSBERG , fchone hcerlykheid in rt
andere fchepen , waarom het met een ketting ge- Stift Munfter den vry- en opper-kamerher van Pietfloten word.
tenberg te Nordkirchen, en den vryheer van WolfF
DARSEN , zie Dardejfen.
te Fuchtelen in 't gemeen toekomende.
DAKT , zie Dsrt.
DAUFERS, TAUFEKS , ftad in Tyrol , benevens
DARTHMOUTH, ftad in Engeland in Devonshire, den titel van een graaffchap in 't bisdom Brixen 9
aan den invloed van de rivier Dart in de Brittannifche- aan den vloed Aycha.
zee, daar zy een haven heeft, en door twe kaileDAVIA , vloed in groot - Tartaryen in Azien ,
len gedekt word.
welke in de Kafpifche-zee valt, en goud-zand met
DASOLO , DOSSOLO , kleineftadbenevens een ka- zich voert. De Ruften hebben zich voor eenigen
Heel in 't hartogdom Mantua in f tallen, dicht aan tyd aan dezen vloed zoeken fterk te maken, en
den Po, zynde een reiidentie-plaats vanden mark- een fort beginnen te bouwen, maar hebben groten
graaf van dezen naam uit het huis Gonzaga.
tegeiïftand van de Tartaren geleden , en zal ds
DASSAU, zie Dajfow.
tyd moeten leren of ;'/y zich aldaar zullen handhaDASSEL, oud fteedje, dat eertyds een van de venen.
oudfte graaffchappen in Saxen geweeit is, legt in 't
DAVISII FRETUM , gemeenlyk de Straat Davis
ftiftHildesheim, by het Sollingeiwald, tuilchen de genoemt , is een zeer brede zee-engte tuflcheu
Wezer en de Leine. Na 't uititerven der oude gra- noord-america en Groenland gelegen , en is dus
ven van Dadel is dit graaffchap ten dele aan het ftift naar een Engelsman John Davis, die dezelve 't
Hildesheim , ten dele aan de hertogen van Bruns- eerft ontdekt heeft, genoemt.
wyk en Luneburg gekomen.
DAUN , DHAÜN , kleine ftad en heerlykheid in 't
DASSICA , ftad in Bohemen in de Chrudimer aartsbisdom Trier, aan den vloed Lezer aan een
kreits.
berg, op welken eenilot legt dat de ftad commanDASSOW, kleine ftad aan het Daffower-meir in deert. Zy hoort als een keur-keulfch leen den graaf
het hertogdom Mecklenburg , den geheimen raad van Manderfcheyd van de Keylifche linie toe ,
van Berckenthin toebehorende.
aan welk geflacht zy voorheen door huwlyk van
DATARIA, de Pauslyke Dataria is een collegie de graven van Daun gekomen )s, die nu hare goete Rome, dat alle openvallende Prebenden, wier deren in de Ooiienrykfche erf-landen hebben. Uit
inkomften niet boven de 80. dukaten bedragen, en deze laatfte familie is graafPhilippus Laurentius van
dat geen Confiftoriale Beneficien zyn , vergeeft; en tot Daun gefp.voten, die verfcheyde maal onderzo dat zich alle de gene die 'er na ftaan by het koning van Napels geweeft is, en zich inïtaiien als
zelve moeten aangeven, en zo zy iets verwerven commanderende keyzerlyke generaal beroemt gehun erkentenis daar voor betuigen.' De hertog van maakt heeft, en nu commandant van de keyzerlyke
Savoien heeft deswegen tot nu toe met het paus- refidentie-ftadWenen, ook gouverneur van 't herlyke hof overhoop gelegen , wyl hy beweert dat togdom Milaan is.
fcyn bedienden met deze Dataria niets te doen heb- DAUN, zie Jh&uri*
ben. De Dataria beftaat uit drie perfonen, etc Da- DAVANPORT , DAMPORT , ftad in de provintie
tarius of Pro-Datarius, de Sub-Datarius en de Pre- Cheshire in Engeland.
fetto delle Vacance per obitum, die weer vele an- DAVOS , DAFAAS , vlek en hoog-gerecht in Grauwdere revifeurs, regilterho uiers en fchryvers onder bundterland, in hetBond derTien-gerichten, daar
zich hebben.
dit Bond niet alleen zyn vergadering heeft, maar
DATARIUS, een zeer voornaam amt in de paus- ook de gezamentlyke Grauwbundters hun verbondslyke Cancelary, dat veel geld opbrengt en altyd dagen beurt om beurt te houden plegen, en de arvan een prelaat bedient word, en, wanneer een chieven of oude papieren van hetBond der Tienkardinaal dat bekleed, word hy Pro-Datarius ge- gerichten bewaart worden.
noemt. Hy begeeft alle prebenden die niet boven
DAUPHIN, zo word de oudfte koningïyke prinsen
de $o. dukaten 's jaars opbrengen ; maar wanneer erfgenaam van de kroon inVrankryk genoemt, zo
de inkomften hoger als deze zom lopen moeten zy langde koning leeft. Dit.komt van de provintie
den paus voorgedragen, en van hem beveiligt wor- Dauphiné van daan, welke Humbcrt II. Dauphin
den, wanneer de Datarius den datum op de fmeek- van Viennois in't jaar 1345.of 1349. aan koning Fifchriften zet, en van deze ondertekening heeft hy lippus van Valois onder dit beding fchonk, dat de
zyn naam bekomen.
koningïyke kroonprinffen van Vrankryk den titel
DèTTtNRiED, kleine ftad in Sundgau, tuflehen van Dauphin zouden voeren. Het overige zie onder Vrankryk.
Balei en Mumpelgard.
DAUPHIN, fort 't welk de Franfien op het eyland
DAUD PASCIA , een plaats een half uur van Conli 1
Ma-
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Madagafcar opgeworpen, en de Engelfchen verovert
hebben.
DAUPHINE, een van de twaalf generaal-gouvernementen in Vrankryk, 't welk de.Rhone ten weiten van Lionnois en Vivarois afzondert. Ten zuiden grenlt het aan Provence, ten ooiten aan Piemont en een deel van Savoien, en ten noorden
aan Savoien en BrefTe. Men deelt het in opper- en
neder-Dauphiné, gelyk ook in andere kleine landichappen , als Viennois , Ambrunois , BrianconBOIS , Valentinois , Diois enz. en het is vruchtbaar aan wyn en koorn , en heeft fchone
vveyden.
De hertog, van Savoien heeft met
feehulp der bondgenoten in't jaar 170S een redelyk
Ihik van dezeprovmtie verovert, nademaalhy den
Franfcn Exiiles, Peroufe, Feneftrelies, Fort-Louis,
en het fort Moutin ontnam, en is daarvan in den
Utrechtfchen vrede 1713 Exiiles en Peroufe den
hertog van Savoien tot bedekking zyner grenzen
tegen Barcelonette en andere plaatzen, die de kroon
van Vrankryk wel gelegen waren, in eigendom overgelaten.
DAUPHINE D'AuVERGNE/-klein ïandfcTvap in ne-

der-Auvergne, in het gouvernement Lion.
DAURIA , grote Mofcovitifche provmtie turTchen
het koningryk Siberien en groot-Tartary en. De
hooftitad daar van hiet Nercinskoi , en het land
word meelt van Heydenen bewoont, welke Olen3ii- Tungufi en Konni- Tongufi genoemt worden,
en zich met de vee-fokkeiy en de Sobel-vangft generen.
DAURSKI , de laatfte ftad in Siberien aan den vloed
van den zelven naam, daar het koorn twemaal 's
jaars geoogft word.
DAUSSENAU ,ftad aan de Loon, benevens een amt
in 't vorftendom Nafïau.
DAUTERO, ftad in Lincolnshire in Engeland*
DAUWART, zie Dcwatt.

DAWEROFF, ftad in Mofcovien, in 't hertogdom
Rezan 2 mylen van Veronitz , en aan den vloed
.Veronitz gelegen. De Czaar Petrus I. heeft begonnen deze plaats uit te leggen, en beter te fortilkeren, dewyl zy veel bequamertot den fcheepsbouw legt als Veronitz, en de fchepen van daar gemaklyk op den vloed Don kunnen gebracht worden,.
DAX , ACQS , ryke en welgeboude hooftftad van
liet landichap les Landes in Gafcogne in Vrankryk,
aan den vloed Adour daar hier een ftenebrug overlegt.
Zy heeft beroemde warme baden, en word door
een naar de oude wyze beveiligt Hot beichut, ook
heeft zy een SenechaufTée of rechts-gebied, en een
bifdom , onder den aartsbisfchop van Aux behorende.
DAY, zo word de gene genoemt, die te Tunis
in Africa de regering voert, en byna een onbepaalt
geweld heeft, gelyk ook de Turiifche Bafla zelfs,
die daar heen gezonden word, den zelven onderworpen is. Wanneer de Day fterft volgen hem zyn
kinderen niet aanftonds o p , zo zy niet voorheen
daar reeds toegemaakt zyn, maarVy moeren den
adel darom verzoeken, 2,0 zy hem in de regering
willen opvolgen.

DAY. DEA. DEB. DEC.
DAYRO, zie Dairo.

DEALE, flot aan de kuit van Kent in Engeland:».
tuflchen de kaftelen Sandowne en Waimer, welke
drie kaftelen tot dekking van Duins gefchikt zyn.
DEANGKEAD, ftad in Gloceftershire in Engeland,
DEBAKQUEREN, hiet uitfchepen.
DEBATTEREN, iets afdoen, een twift byleggen.
DEBAUCHE, onmatigheid, voornaamlyk in eten
en drinken, onordentlyk leven.
DESAUCHEREN, een onmatig en flecht leven leyden. Een foldaat debaucheren, hiet, hem overreden dat hy uit de compagnie loopt, of tot den
vyand overgaat.
DEBEN, D B W I N , fterk flot in neder-Ooftenryk ;
dicht by Haimburg..
DERENHAM, ftad in Suffolk in Engeland.
DEBITEREN, flyten of verkopen: dikwils word
het van nieuwe-tydingen gebruikt, daar van daan
komt debiteur des Nouvelles, die nieuwe tydingen
verbreyd.
DEBRFCYN ,. grote ftad in opper-Ongaryen in 't
graaffchap Bihar, turTchen Tockay en Waradein ?
dry ft fterken handel op Polen, en is gants Gereformeert. Zy legt aan de Theis, heeft poort noch
muren, en is maar op eenige plaatzen Hechts met planken vooizien. In 't jaar 1707. wierd zy door den
keyzerlyken geneiaal Rabutin op den marfch uil'
Zevenbergen gants geplundert en verweeft, 1710,
hebben de keyzerlyken dezelve den rebellen afgenomen , en 1715. is zy op den ryksdag.te Presburg
onder de koninglyke vryileden getelt. Om deze
ftad is een heyde van 15. of 1.6. mylen groot,waar
op jaarlyks veel vee voortgefokt, en naar Duitsland
en Italien vervoert word. In 't jaar 1727. is zy tot
op een derde deel door booswichten in de Afch.
gelegt.
DEBSCHUTS r flot in opper-Luzatien , niet ver
van Reichenbach, waar na de oude adelyke familie van Debfchuts haar naam voert.
DECADENTIE, verval,, in decadentie raken , is
zo veel als achter uit teren, y tot een Hechten ftaat
komen.
DECAMPERING , is de beweging van een leger
van de eene plaats tot de andere r om* zich met
meerder voordeel te legeren, of des vyands nadering te vermyden. Eerit laat men het gefchut vervoeren , daarna volgt de bagagie. Wat men metder haait niet voort brengen kan word verbrand,
begraven, in 't water verzonken of anderfins onbruikbaar gemaakt.
DECAN, koningryk op het Schier-eyla-nd van Indien aan dees zyde de Ganges in Indien, 't welk
ten noorden aan het ryk van den Mogol, ten zuiden aan üifnagar, ten ooften aan Bengale, en ten
weiten aan de Indifche-zee grenft, en waaruit veel
peper en edelgeiteentens vervoert worden. Deszelfs koning»die te Yifapour reiideert, en gemeenlyk ïdalcan of Dialcan genoemt word, is den groten Mogol cynsbaar.
D'ECEMvnu, zyn op de akademi van Leipzig de
tien perionen , welke het Pauliner-collegie en wat
'er onder hoort regeren, en eigentlyk uit de twe
oudlten van ieder faculteit > den reétor van de akademi. ?.

DEC.
demi, en den deken van de faculteit der wysgeerte bedaan.
DECHIFFREREN, hiet een brief of fchrift, dat op
een duif tere wyze gefchreven is, optellen , en deszeifs inhoud verklaren.
DECHiNGEN,fteedje in Swaben,in 't vorftendom
Oettingen, niet ver van Nördlingen.
DECIDEREN, afdoen, voleinden ,uitmaken, een
gefchil ten einde brengen, vonniften, decifum een
vonnis.
DECIMM, de Tienden, was een zekere foort van
inkomften, die de priefcers en leviten in de Joodfche kerk genoten, 't Is ook een jaarlykfche erfcyns, meelt in koorn en leeftocht beftaande,welke
hy de Roomsgezinden de kloolters, by de proteftanten de geeftlyken uit hoofde van ae]oude gedichten en gewoontens van zekere landgoederen
als een deel van hun Salaris ontfangen. Doch genieten ook op vele plaatzen hoge heerlykheden,
adelyke goederen, en andere private perfonen de
zelve, en kunnen dat recht verkopen. Voor dezen
waren'er driederly tienden: i perfonele, welke^door
de geefllyke rechten op allerhande rechtmatige wind
en nering gelegt wierden, welke in Duitsland niet
meer gebruikly k zyn. 2. hoeftienden van aard vruchten en landgoederen, die uit tarw, rogge, gerft,
haver, rys, linfen , hooy, boom-vruchten, oli,
wyn, hout en diergelyken beftaan. 3. mengeltienden, van allerly vee, naar ieders lands aart. Hedendaags heeft men noch de grote tiende aan tarw,
koorn, en allerley halm-gewaste fmal of kleine tiende
die van allerly boom vruchten , ook kruiden, raepen
vlas en diergelyke , en de bloed-tiende ook wel
vlees-tiende genoemt, die van levendige dieren en
allerhand gevogelte gegeven word. In Vrankryk
heeft men Dimes en Decimes, 't eerde is wat de
geeftlyken van de leken bekomen , het andere
wat de geeftlykhcid zelfs den koning geven moet:
want toen de franfche koningen de kruis vaarten tegen de Saracénen en ongelovigen in het H. 'and
bywjonden, leyden zy in 't jaar 1189. een zekere
fchatting op de geeiilyke inkomften, om de onkoiten
van den oorlog goed te maken ; of nu wel naderhand de kruis-tochten zyn opgehouden, heeft
men doch verder een grote belading op de kerke-r
lyke beneficien gelegt, en door een reglement, dat
in 't jaar 1516. gemaakt is, alle jaar la decime pascaline of de tiendens van de geedlykheid voor den
koning ingevordert. De proportie is naar de inkomften van een iegelyk door de overigheid gefchikt, en moet onwederfpreeklyk betaalt worden.
Deze Decimes zyn of ordinaar of extra-ordinaar,
de eerde worden alle jaar betaalt, en zyn zedert
1516. op de geedlykheid gelegt: de extra-ordinare
kernen alle 5. jaar op het tapyt, en hieten Don
gratuit, zie i ]on gratuit.
DECIZE, kleine ftad in Vrankryk in het landfchap Nivernois, daar de vloed. Airon in de Loire
valt, over welke laatfte rivier daar een fchone brug
geboud is. De ftad hoort den hertog van Nevers
toe, die daar een fchoon ilot heeft»
DiCK, zie Overloop,
DECKENDORF, kleine ftad in Beyeren, in 't reut-

• DEC» DED.

DEE,

%^

amt Straubingen, niet ver van den noordlyken oever des Donaus, 5. mylen van Straubingen.
DECLAREREN, verklaren. Een krygs-declaratie is,
wanneer de oorlog opentlyk tegen een vyand befloten , uitgeblazen , en ieder een aangekondigt,
ook door een fchrift in druk bekent gemaakt
word.
DECLINEREN, zegt men van de naaide op een
compas , wanneer zy niet recht den noord-Pool
aanwyft,maar een weinig ter rechten of ter Hinken
afwykt. "Declineren hiet ook by de ftuurluiden de
graden van de breedte en lengte te zamen rekenen,
waar door zy zien kunnen hoe veel zy in een dag
en nacht met zeylen vorderen. Het betekent ook
zo veel als iets dat iemand aangeboden word, afdaan.
DECOLLEREN, het hooft afflaan.
DECORATIEN , hieten in de operaas de gefchilderde toneelfchermen, veranderingen en kunitwerken,
gelyk ook alle andere cieraden en fchilderwerken by illuminatien , eere-poorten , ftandbeelden
enz.
DECRETALES, een deel van het geefllyke rechtboek, waar in de pauslyke wetten en ordonnantien
beiloten zyn, die op de vragen der geeitlyken en
bidchoppen zyn uit gefproken.
DECR£TUM,is een bevel, uitfpraak, of Wet ener
overigheid, inzonderheid word het eerde ded van
het geefllyke rechtboek alzo genoemt. Decretéren,
belluiten, een uitfpraak geven.
D E D A , kleine ftad in opper-Ongaryen 15. mylen
ten ooften van Zeckelheit.
DEDES, een deel van den berg Atlas in Africa*
in het koningryk Marocco, in de provintie Tedla*
De bewoners daar van zyn Barbaren , leven van hun
vee dat zy weyden, en hebben noch Godsdienft
noch overigheid.
DBDICEREN, betekent een boek opdragen. Dedicatie de opdracht.
DEDUCEREN, iets wydlopig uitvoeren en hewyzen, daar van deduclie, een wydlopig voordel of
bewys, ook wel de aftrekking van een lom.
D E DUS , hoge berg in Ongaryen , aan den vloed
Hunna.
DEE , vloed in noord-Schotland in het graaffchap
Marr, die zeer zalm-ryk is, en zich in de Duitfche
zee ftort.
DEE , vloed in zuid-Schotland in het graaffchap
Galloway, die zich tegen over het eyland Man in
de lerlche-zee ftort.
D E E , vloed in Engeland, welke in het graaffchap
Merioneth ontfpringt , en zich by Chefter in dea
zee-boezem van Dée aan de lenche-zee ftort,
D E E , een meir-boezem van de lerlandfche zee,,
tuffchen de graaffchappen Flint en Cheder. Hy is
niet breed,.maar ftrekt zich reediyk diep landwaarts.
in.
DEENFOREST , groot woud in Engeland in de
provintie Gloceder Uitlenen de rivieren Wyl en Severn, waar in de befte eykeboomen tot den fcheepsbouw groeien.
DEENSCHE KROON, is een zilvere munt in Denemarken , doet in Holland 2.6. ijuy vers en te Hamburg
li 3
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DER DEL DEK.

geefdyke ontwyd of gedegradeert word, fielt men
hem in zyn orde- of amt- klederen voor den bil*
ichop , welke genoegzaam het afzettings- vonnis *
dat tegen hem uitgefproken is, voltrekt. Daarom
neemt hy in tegenwoordigheit van den wereldlyken
rechter ópentlyk een ftuk glas of een mes, enfehaaft
daarmee zachtjes de plaatzen van de handen af, die
by de mwying gezalft zyn, insgelyk ook de kruin van
't hooft. Daarop neemt hy hem ftuk voor ftuk alle
heilige tekens encieraden af, die hyby deinwying
DE FACTO IETS DOEN, betekent uit eige macht ontfangen heeft. Ten laatften trekt hy hem ooi:
het geeiliyk kleed uit, en daarentegen een wereldiets ondernemen, daar men geen rechttoe heefr.
DEFENDEREN , hiet befchermen, verdedigen , ver- lyk aan, waarby hy tot den wereldlyken rechter
zegt, dat hyhem nu voortaan als een menfeh, die
weren.
DEFENSIONS-ITNIE, is die, welk een bafdon be~ om zyn ondeugden afgezet , ontwyd , ontkleed,
fchiet, en welke van de flanc, die tegen over het en van alle eer berooft is, onder zyn wereldlyk gerecht nemen moge.
baftion Haat, getrokken is.
DEHLI, fchone en welgefortificeerde ftad in liet
DEFENSIONS-WERKEN, van een veiling zyn de
borftweringen , flanken , cafematten, en lage wallen, ryk van den groten Mogol in Azien, welke Cha Iewelke de poften, die 'er tegen overftaan, bedekken han heeft laten bouwen om zyn hof daar te houden , wyl de hitte des zomers te Agra onverdraagen befchutten.
DEFENSIEF TE WERK GAAN, hiet dvQn vyand niet lyk is.
DEHNHOLM, klein eyland in het Naauw tuffchert
willen aanvallen, rnaar alle gelegenheid van liaan
vermyden, dewyl men of met fterk genoeg tegen Straalfoncl en het eyland Rugen in voor-Pommeren»
hem is,of tyd winnen wil om zich beter in poftuur heeft een fchans, en woixf door een brug aan her
vafte landgehegt.
te irellen.
DE KOR s , zie Bukenwerhen,
DEFENSOR FIDEI ? befchermer des geloofs word
DEIN SE , kleine beveiligde ftad in de caltellany
de koning van Engeland genaamt, welken titel paus
Leo X. koning Hendrik" VUL het eerft gegeven Cortryk , in 't Oolknryks" Vlaanderen . ter linken
heeft, dewyl deze i n ' t jaar 1522. zelfs een boek hand van den vloed Lis, 3 mylen van Gent.
DEINSEN , betekent te rug wyken , wanneer
tegen Luther geichreven had.
DEFEREREN , hiet opdragen , aanbieden , aanbeve- naamlyk in een zee-flag een fchip Hecht toegeftek
len , den Eed Defereren hiet in 't recht iemand een word , en gedwongen uit de vloot te rug te
wyken.
eed afvorderen.
DÜINTS, ftad in de Pilsnerkreits in Bohemen, 2,
DEFFTEB.DAR, zie Teffterdar.
DEFILE , een enge weg , waar langs maar een mylen van Pilfen.
DEISSING , kleine ftad in Bohemen , in deElnboperfoon achter den ander, of ten minften weinig
neven den anderen marfcheren kunnen: daar van gnerkreits, 1 mylen van Karels-bad , de erven vaii
daan hiet defileren, wanneer de troepen door enge markgraaf Louis van Baden toekomende.
DFÏSTEN, een lekte, wiens opperhooft in Polen
wegen marfcheren moeten, of anderiins in goede
in 't jaar 1564 een predikant te Cracau, Georgius
orde voorttrekken.
DEFINITIEF, is zulk een vonnis of gerechtelyke Pauli genaamt, word gezegt geweeft te zyn. Hun
lütfpraak , waar door een proces dat tot noch toe voornaamite geloofs-artykel is" dit, dat God de Vader, Zoon en Heilige Geeft niet in 3.perfonenzy:i,
geduurt heeft ten einde gebracht word.
DEFINITOR, een perfoon die een affefTor of raad en dat zy wel één enatuur, v/elke alledrie gemeen
van een generaal der munniken of van een opper- zy, maar niet zulk een wezen hebben. Zy zeggen
daar is maar een God , en dat de Zoon noch de
ite in zekere kloofters is.
DEFRAYEREN , iemand koft- en teer- vry houden . H. Geeft geen ware God z y , maar de Vader alleen,,
De Engelfchen noemen zodanige voor Deïften,welke
DEGAGEREN , iemand vry of los maken.
DEGAY , fterk fteedje aan den vloed Kuip in Croa- een God , godlyke voorzienigheid , deugt en ondeugt , onfterflykheid der ziel, beloning en fhaffen
tien , den Roomfchen keyzer toekomende.
DEGENBERG , heerlykheid en flot in neder-Beye- na de dood, maar verder niets van de geloofs-artykelen geloven.
ren, onder't anit Straubingen behorende.
' D E JURE IETS DOEN, hiet met recht iets doen,
DEGENEREREN, van geilacht ontaarden.
DEGLIGINEUR , ftad op het eyland Ceylon, en daar niemand over klagen kan.
DEKEN in 't kollegie der kardinalen , zie Cardide hofhoudings plaats van den koning van Candy,
welke den naby gelegen berg Gaulenda heeft laten naal.
DEKEN , is in de Cathedrale en Collegiale keriörtificeren, om tot zyn zekerheid te dienen wanneer zyn onderdanen een oplland tegen hem maken* ken de opperfte onder de kanunniken, en volgt
DEG R ADEREN , afzetten, word gebruikt wanneer naaft den biilchop en prooit. In 't cardinaals-kolkeen priefter zyn geettlyke voorrechten, of een voor- gie , in de kloofters , gelyk ook in ieder faculteit
«aam amptenaar zyn bedieningen-om zekere mis- op een Univerflteit is hy de opperfte. In zornmidaden ontnomen worden. Wanneer een Rooms- ee Protellantfche landen hiet zo een ook deken, die

• li.fchüiing of 2. mark lubfch , na Saxifchen geld
16. goede grollenen^, maar het opgeld , wyl het
'zwaar geld is, bedraagt na dat de wiflei iüimt or
daalt 10. of 12. percent.
.r
DEENSCHE Z E E , is dat deel van de Dui:iche-ïee,
dat aan de weftlyke en noordiyive kurt van jutiand
floot.
DEES , open marktvlek in Zevenbergen > daar
men °-oed zout vind, en daar de grote en de kleine
Samoich te zamen lopen.

DEL.

DEL. DEMe

als op'^encr of fuperintendent over een zeker getal
Predikanten geitek is.
D E LAS HUELGAS , nonnenkloofter in de ftad
Burgos in oud-Caitiiien in bpanjen, daar 150 nonnen uit de adelykfte geilachten onderhouden worden,
waar onder ook 14 lieden en 50 dorpen behoren.
DbLAWARE, vloed in noord-America, welke in
Penfylvanien ontfpringt, de golf van Deware maakt,
en zich dan in de Noort-zee llort.
DELBRUG, kleine Had benevens den titel vaneen
Toritendom, tuilchen de Ens en Lippe in. Weitphalen, hoort onder het ftiftPaderborn.
DEL DEN, kleine ftad in't land van T went, inde
Verenigde provintie Overyflel.
DELEGATUS, een afgezant, dien iets om te verrichten opgedragen word. Delegatus Judex of Cominiirarius een naderhand aangeitelde rechter, dien
van den ordinaren rechter war opgelegt is in zyn
naam uitte voeren. Delegeren overgeven, eenander in zyn plaats aanilellen.
DELFINO, haven op het eyland Chio in den Archipel, welke van een groten en iterken toren befchut word.
DELFLAND , zo word het deel van zuid-Holland
genaarnt , dat tuilchen Rhynland , Schieland , de
Maas en de zee legt.
DELFSHAVEN , groot dorp of vlek in het graaffchap Holland , een vierendeel myls van Rotterdam, van waar een grote vaart naar Delft loopt.
DELFT , middelmatige en welgeboude ftad in
auid-HolIand , aan de Schie , daar veel aardewerk
op de wyze van Porcellein gemaakt word, Dè omleggende landftreek hiet Delfland, en deze ftad is
de derde in de ordening der achttien lieden , die
Gedeputeerden in de vergadering der Staten Generaal zenden.
DtLFziEL, veiling inde provintie Groningen aan
den invloed van de rivier Fivel of hetDamiier diep
m den vloed Embs, daar zy een goede haven heeft.
DELGADO , vloed in neder-Ethiopien in Afnca,
in de provintie Zanguebar.
DÊLGOY , eyland op de rivier Wolga , waarop
de ftad Aftracan legt,
DELI , zo noemt men des Groten Viziers lyfwacht, en durft hy hier toe 100. tot 400. man houden. Zy hebben 11.tot 15.afpers 's daags, en zyn
•meeft alle uitBofnien en Albanien. In de ftad gaan
zy te voet voor den Groten Vizier, en maken plaats
voor hem als hy naar den Divan gaat, maar als hy
te veld trekt zyn zy te paard , en hun hooft man
wordDelibachi genaarnt. Hun wapens zyn een Qnganfchelans, eendegen, en een ftryd-byl, waartoe
enige noch piilolen 111 den gordel fteken.
DELIBERATIE , beraadilaging , bedenking , delibereren , overleggen.
DELICTUM , een misdaad. Delinquent., iemand
die een misdaad begaan heeft.
DELITSCH , ftad, ftot en amt in Mifnien 5 den hertog van Saxen-Meriehurg toekomende, 3. mylen
van Leipzig,
DELLÈN;LDE, kleine ftad benevens een haven op
het Schotiche Weft-eviand Lewis, aan de weit-

D E I I I , koningryk en ftad in 't ryk van den Mogol inAziern
DELME , kleine ftad in Lotteringen,tuiTchen Marfal en Mets.
DELMENHOKST, graaffchap in deneder-Saxifchekreits aan de Wezer, tuilchen Munfter, Ooftvriesland, en Breinen, den koning van Denemarken zedert 1667. wanneer de graven van Oldenburg en
Delmenhorit uitgeftorven zyn, toebehorende. De
hooftftad hiet ook Delmenhorit, legt aan den vloed
Deimen, z. mylen vanBremen en heeft een llechc
Hot. Anno i7ii.wierd dit graaffchap voor 80000.
Ryksdaalders aan. Hanover voor 20. jaar verpandt,
en de jaarlykfche inkomften daar van om ondertuilchen in plaats van intereften te genieten afgeftaan ; maar dit capitaal is van de drie millioenen
ryksdaalders, voor dewelke Denemarken het hertogdom Breinen aan Hanover overliet, afgetrokken , en alzo weer betaalt.
DEL MI No , DAMNIO , kleine Turkfche ftad in
Boihien , was voor dezen de hooftftad van een
kleine republiek, maar is tegenwoordig een flech*
te plaats.
DELMONA, vloed in 't hertogdom Milaan, welke in het Cremoneefche gebied ontfpringt, en by
Bozzuoio in de Oglio valt.

zyde.
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DELMONT, zie Delfperg*

DELOGEREN, uitjagen, verdry ven, uit het bezit
floten.
DEL os , zie Sdïlles»
DELPHINAAT, zie Dauphin*.

DELPHINO, voornaamfte ftad in Epirus in-Grie*
kenland, daar de Turkfche Sangiac zyn verblyf
houd.
DELSPEEG , DELSCKPERG , kleine ftad aan den

vloed Birs in 't bisüom Bazel , tuilchen Soiothurn
en Brondrut , waarnaar de omleggende landiireek
het Daliperger-dal genoemt word.
DELTA , hiet het eyland by den .mond van dea
Nyl in Egypten in Airica, die door zyn armen de
figuur van'een Griekfche Delta (A) maakt. Het
is wonderlyk vruchtbaar , en heeft beleefde inwoners.
DEMANTELEEEN , hiet zo veel als de rnuren en
veftïngwerken van een ftad omverwerpen en Hechten.
DEMBKORIZA , zie Dowbroriza.

I>6ME , vloed in 't Brandenburgs-PruiiTen , die
het Courfche-Haf met de rivier Pregel verenigt.
DfcMER, rivier welke in 't bifdom Luik ontfpringt,
zich met de Dyle verenigt, en hier na met dezelve
by Ruppelmonde in de Schelde valt.
DEMETRIADE, ftad in Theflalien in Griekenland;
in het landfehap Magnefta, heeft een biifchop onder Lariiïo behorende.
DEMETRIOWITS , kleine ftad in 't .hertogdom
Smolensko in Litauen.
DEMI-GORGE, is aan een veiling die linie, welke van de flank of van den hoek 'der gordyn in 't
middel-punt van het baftion loopt.
. DEMJE-LUNE, .zie Halve maan.
•DEMITRIOFF , ftad in de Moicovitifche provintie
Ouftiough, aan de rivier Dwina.
•DM-
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DEM. DEN.

DEMLÏNGEU , een amt in het bisdom vanWurrsburg in Franckenland.
„
T.

DEN,

derik IV. welke den 10. oclober 1671.' gebc:en
en ió99.den 15. april tot koning gekroont is. Zvn
DEMMIN, eefortificeerdeftadinvoor-Pommeren, eerfte gemalin was Louife, dochter van Guitevitt
in het Stetynfche gebied, is een iteme pas aan den Adolfus, hertog van Mecklenburg-Guftrow , gebovloed Pene op de Mecklenburgfche grenzen , be- ren den iS.aug. 1667. getroud den 5. december 169c,
hoorde van te voren aan de kroon Zweden , maar is en geicorven den 15. maart 1721. De tegenwoorin den vrede van't jaar 1721. den koning vanPruif- dige gemalin is Anna Sophia, twede dochter van
wylen graaf Conraad van Reventlaw, koninglyken
i en als keurvorft van Brandenburg afgeftaan.
DEMOCRATIE , is een regerings-vorm , waar in Deenfchen eerften ilaatsdienaar en oppcr-cancelier:
deze is den 16.april 1693. geboren, wierd 1712. tot
het gantfche volk regeert.
DEMOLII:REN, hiet iets tot den grcnd Hechten, hertogin van Sleeswyk verklaart , huwde den i e ,
april 1721. en wierd kort daarop voor koningin
en mét den aartbodem gelyk maken,
DEMONA, VAL DI DÉMONA , de noordlykfte en erkent. De kroonprins hiet Chriftiaan, is den 30,
grootfte provintie van Sicilien, welke bergachtig, nov. 1699.geboren, en heeft zich den 7. aug. 1711'.
met Sophia Magdalena , dochter van markgraaf
maar evenwel door haar rivieren vruchtbaar is.
DEMONT , ftad in Piemont in het markgraaffchap Chriftiaan Hendrik van Culmbach-Weverlingen in
Saluzzo aan den vloed Stura, "benevens een kafteel den echt begeven, welke den i8.nov. 1700. geboren is,
en den 31.maart 1723. den prins Federik ter wereld geop een zeer hogen rots.
DEMONTEREN, een ruiter van 't paard zetten, bracht heeft. In 't jaar 1709. in oclober verklaarde de
en zyn montering afnemen. Maar een (tuk canon kroon van Denemarken opentlyk tegen Zweden den
demonteren gefchied wanneer men het van de af- oorlog, en de vloot landde hierop op Schonen, maar
toen het den 10. maart 1710. tot een ilag quam,
fuiten neemt, en onbruikbaar maakt.
DEMOTICA, zer vermaaklyke ftad dicht aan de viel de zege op de Zweediche zyde, en de Denen
grote zee omtrent 6. mylen van Adrianopel ge- moeften Schonen verlaten. Hier op is 1711. de inlegen. Van de Turken word zy in 't gemeen val in Pommeren, en het volgende jaar in Bremen
Demotica, maar van andere natiën Timortocca of gefchied, en de veiling Stade verovert, ook daar na
Demvitocca genoemt. De ftad is open, maar heeft 1713. en 1714. het gantfche hertoglyke Sleeswyk
en Holftein benevens de vefting Tonningen ingeeen fterk ilot op een berg gelegen.
nomen, eneindelyk 1720, een particuliere vrede metDENAIN , zie Denïn,
Zweden gefloten.
DÈNAIUUS S. P E T Ï U , ST. PIETERS PENNING, is
DENBIGH, graaffchap in noord-Walles in Engeeen belading van een zekeren penning op ieder
huis, die voorheen den paus in Engeland als een land , 't welk ten weften aan Caernarvan, ten zuiorferhande gegeven wierd , maar welke fchatting den aan Merioneth en Montgommery, ten ooften
koning Hendrik VIII. toen hy met den paus over aan Shrop en Chefter, en ten noorden aan Flint en
hoop geraakt was, aan de koninglyke kamer ge- de Ierfche-zee grenft. 't Is een koud en bergachtig
trokken heeft. Deze belafting • quam in 't jaar 740. maar gezond land, en heeft omtrent 30. mylen in
op, en men noemt ze noch Romes-penny, of Ro- de lengte en 18. in de breette.
DENBIGH, hooitftad van 't voorgemelde graaffchap
inefcot.
DENEMARKEN , koningryk in Europa, 't welk ten aan een kleinen vloed Iftrad genaamt, die zich 3
zuiden aan het hertogdom Holftein , ten weften mylen daar van daan met de Cluyd verenigt.
DENCKINDORF ,proosdy en kloofter van de orde
en noorden aan de Duitiche-zee , en ten ooften
aan 't Kattegat en de Ooit-zee grenft. Het is een van het H. graf te Jeruzalem, een uur van Eilinkoud maar vruchtbaar land van koorn, moesvruch- gen, en 3 van Stutgard in 't hertogdom Wurtemten , paarden, wildbraad en oflen, begrypt van 't berg, daar 1713. een nieuw kloofter-fchool voor
zuiden ten noorden 80 tot 90 en van 't ooften ten 25. vorftelyke quekelingen opgerecht is.
DENDER, D.INRE, TENRE , vloed in deOoftenweften 45 tot 50 mylen in zich. Het beftaat uit
twe delen, naamlyk het half-eyland Jutland, en rykfche nederlanden, welke in Henegouwen ontcle eylanden Zeeland, Funen , Allen, Arroe, Lan- fpringt, en zich by Dendermonde in de Schelde ftort.
DENDER MONDE , beveftigde hooftftad van een
geland, Laland, Falfter, Meun, Bornholm en vele
andere, welke tufTchen het Kattegat en de Ooft-zee grote heerlykheid in Ooftenryks Vlaanderen, daar
leggen; waar by ook de kroon Denemarken het de vloed Dender in de Schelde valt, 5 mylen van
koningryk Noorwegen , de eylanden Groenland , Gent. Zy wierd anno 1706. door de bondgenoten
Ysland, Hitland en Ferroe, de graafichappen Ol- verovert.
DENGER,DENNINGER, is een bekende RumTche
denburg en Delmenhorit, het hertogdom Sleeswyk,
het halve Holftein, en in andere delen der wereld munt die omtrent een halve Hollandfche {tulver
verfcheyde plaatzen bezit. De inwoners zyn van geldt. De oude Denningers hebben op de e en e
de Luterfche gezintheid, evenwel hebben de Ge- zyde een paard, op de andere een ruiter. De nieuwe
reformeerden te Coppenhagen ook vrye oefïening zyn op beyde zyden met fchrift, of hebben op de
van Godsdienit. Zedert ióóo. en onder Frederik eene zyde een ruiter.
DENHOFF , ryks - graaflyk geflacht in PruiiTen ,
III. is het ryk van verkiesbaar erffelyk geworden,
en des konings grootfte inkomften beftaan in den Polen en Littauen , 't welk uit Franckenland in Potol, welken de fchepen, die de Sond palieren, be- len en Littauen gekomen is, daar het zich in vorftetalen moeten, De tegenwoordige koning hiet Fre- lyke en graaflyke farjülien heeft uitgebreyd ? en zo
V: tl
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v/el nn *t Poolfche als aan 't Pmiffifdiè hof altyd
CEOLS-Ï ftad benevens den titel van een graaf-'
de hoogite poiitique en militaire arnptcn bekleed fchap in de provintie Berry in Vrankryk.
heeft.
DEPASATA , zie Pafatos.
DENIA , kleine flad en Hot benevens een haven
DEPÊCHES , hiet de afvaardiging van pollen , botfcan de kullen van het koningryk Valencia in Span- den en brieven, daar van daan depecheren, afvaarje. Deze. plaats veroverden de Bondgenoten 1704. digen , haaftig voortzenden. Aan 't Spaanfche hof
-ïn Auguftus, met behulp der misnoegden in Spanje, is de Secretario de las depechas een van de voor•die het naderhand wat meer gefortificert, maar we- naamfte Minifters, en by ons zo veel als een Staat*
gen de onbequame legging tot geen reguliere ve- geheimfchryver.
iling hebben maken kunnen. Anno 1707. wierd
DEPENDENTIËN , hiet wat van iets anders af•deze ftad van de troupen van den hertog van An- hangt, en weer tot het zelve moet getrokken of
jou onder den ridder van Asfeld vergeefs belegert, gerekent worden. Duitfland heeft tot zyn fchade
-rnaar eindelyk 1708. in November door denzelven genoeg den zin van dit woord geleer-t , toen de
op difcretie verovert. Dicht daar by is een klein Franfïchen in 't jaar 1680. te Mets en Brifach de zo
cyland van den zei ven naam,
-genaamde Reunie-kamers aanitelden , die onder
" DENICKON , nonnenkloofter van de Ciftercienzer voorwentzel van de dependentien , toebehorens, en
orde , in het Zwitzerfche landfchap Turgaw.
connexien hele ftiften, bisdommen , vorstendomDENIER, kopere munt inVrankryk, het twaalf- men , graaffchappen en heerlykheden van het ryk
de deel van een franfe ftuiver (fol).
-affcheurden , de tien ryks-fteden in de Elzas aan
DENIGREREN* iemant zwart maken, ergens mee Vrankryk knogten , de vrye ryks-ftad Straatsburg
betichten.
1Ó81. opfnapten, de Paltsgraven vanTwebruggen ,
DENIGU , kleine ftad in Bulgarien, by den oor- BirckenfeldenVeldents, gelyk ook den hertog van
fprong van den vloed Zanaverda.
Mumpelgard en de markgraven van Baden tot FranDENIN , DENAIN , nonnen-abdy in Henegouwen, fche leen-luiden maken wilden.
ttuffchen Valenciennes en Douay aan de Schelde,
DEPENDEREN (van iemand), is iemand in zeke-wiens kapittel uit een abdiflïn en 18. adelyke Juf- re zaken voor zyn meerder erkennen moeten. Het
fers beftaat, waar van de eerftgenoemde den titel dependeert niet van my , hiet , het ftaat niet in
van gravin van Ooftervandt voert., en een veelver- myn macht.
mg kleed draagt, maar de andere dragen een gants
DEPFORT, flad in Engeland in de provintie Kent
-wit kleed en een witten overrok , benevens een daar de rivier Ravensbrun in de Theems valt, heeft
mantel met hermelyn gevoert, en dezelve mogen een wel voorzien magazyn, daar veel fehepen ge'er na haar believen uitgaan en trouwen. By cle- boud worden. Zy wierd eertyds ook Weitgreen&e plaats wierd-den. 24. Jury T 712. een corps van de wich genaamt.
Bondgenoten onder den graaf van Albemarie door
DEPONEREN, iets by iemand neerleggen en in beliet Franfche leger gellagen, en daar door het be- waring Hellen. Op duitiche Akademien hiet het de
gin van den Utrechtfchen vrede gemaakt.
jonge Studenten die eerit uit de fcholen komen (irt
D.ENiscHWAiDE,, klein landfchap in Sleeswyk aan Holland Groentjes genaamt) wat drillen, en met
de Holfteinfche grenzen 9 waarin de vefting Chri- zonderlinge ceremoniën vexeren , eer zy onder de
friaanpreis legt , en ten dele den koning van De- rechte Studenten mogen getelt worden. Diergenemarken , ten dele den adel toekomt
lyke gekkernyen ftellen ook veele ambagtsgildert
omtrent de jongens die uit de leer gaan in 't werk,
DENNENBACH, ryke abdy in Brisgau.
wanneer zy los gemaakt en tot knegts gevordeit
DENNINGER,, v.ie Bmger.
worden.
DENNSTADT, zie Tenpftadt.
DENOMIMEREN^ bcnoemea, word inzonderheid
DEPOSITARIUS, is de gene, dien wat te bewagebruikt omtrent die gene, die iemant tot een amt ren gegeven is. Depofitor of deponens een die wat
.benoemen., en hem aan een hoger voorflaan om in bewaring geeft. Depoiitum hiet in rechten een
hem te • beveiligen. Die recht heeftom zulks te contrakt , waar door iemand wat aan een goed
doen heeft het jus denominandi.
vriend in bewaring geeft, zo dat hy het wanneer
D E N R E , zie Bender.
•liet hem belieft weer eiflchen kan.
DENSTADT, zie Tenjïadt*
DEPOSSEDEREN 5 iemand uit het bezit van eenDEN IA , vlek in Ongaryen tuflehen Temesmar goed zetten.
en Panzova aan den vloed Ternes, 't welk 1717.
DEPUTAAT, hiet in Duitfland de bezolding, het
wegen deszelfs voordelige legging van de keyzerly- onderhoud 't welk grote heren hun bedienden jaarken gefortificeert wierd.
lyks aan vruchten, hout, en diergelyk geven laten.
DENUNCEREN, iemand aangeven, befchulddgen.
DEP UT AT 10 , een afzending , gezantfehap , op»
Daar van daan denunciatie , de bekentmaking of gedrage verrichting, daar van deputeren , afvaardiaangeving van een misdaad aan de overheid. De- gen , afzenden. Zie verders Gedeputeerden.
nunciant, die iets by de overheid aanbrengt.
DEPUTATIE-DAGEN in't'Roomfche ryk. Zie/tyfo*
ÖEMUNGiii SEORETE , worden te Venetien die deputaüen.
"briefjes gencemt , welke ieder , die de Republiek
DEQUIN, koningryk in Africa inNubien.
wat geheuns openbaren wil , in zekere marmere
DERBENT, D£MIRCAPI, ftad en kalle el in. 't A.gaten aan het paieys van St. Marcus en andere ge- ziatifch landfchap Georgien , benevens een goede
iouwen werpen kan,
hayea aan de Kafpifche-zee, van dewelke zv maar
Kk
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omtrent 3~:o. fchreden aflcgt , en den, koning v~n I ~ ·~4· van de NIofcoviters verovcrt, en gants -ret';
I'erzien placht toe te k0111en) n1~~'n' zy neef\iz~:h l~ woetl.
l\ugl~ftJ I i 2 2 • by aannadenng v ,111 h:t. H.U~~,li:l~.,.~e, . , ~)f,R TIGJ AHIGE, of DUITSCHE ocs t oo , begcn
aan cen Czaar overgegev~n. De mcelle 1 e~I'.l6elS In t jaar 1618 en duurde tot 1648, teen men ce

komen aan deze plaats, die te land naar P ~rLlen en zo genaalnde \Vefl:phaalfchc vredens tractaten be..
uit alle andere 'Luid.ely~~e landen ~an f\ZH:'ll naar gon, 't Verfchil del' Godsdienflen gaf oorzaak tot
Mofcovien en de naounge noordelyke landen rey- dezen oarlog , en toen zo wel de Proteitanten ais
Katholyken zich reeds vele jaren tegen clkander
zen willcn.
..
.
DEltBYSHIUE, gr~laf[chap in de provmtic Mercien, 111 poiluur ge~elt hadden , brak eindelyk dit krygsmidden in Engeland , 't welk Yorck ten noorden , vuur t cent In Bohemen uit toen Olen in dat ryk
l.4eicciter ten zuiden , Stafford ten weflen , en N"ot- t.~?en . den bckenden. ~laje{ieitshrief de. L;litel'tinsham tC:1 oollen heefr. De Iucht is gezond, en fcl.en 111 de vryo oeffenlng van hun vryheid 1(001'de "r:lovintlc zccr ryk van Ilcenkolcn , albafler, cry- de, en waar door de Boheemfche Standen 20 vcrft~~f en manner , maar de flerktle handel word met bitten wierden,. dat 2Y in 't jaar 1618 de keyzer100d gedreven, 't welk aldaar het befte van Enge- lyke gezanten te Praag uit het venfter wierpen, en
land , u: niet zclfs van Europa is. De hoofttlad den keurvorfl Frederik van de Palts tegen keyzer
word Derbv genoemt , is wel geboud en "vel be- Ferdinand tot koning van Bohemen verkoren , me
woont , lezt aan den vloed Derwent, waar 0- evenwel anno 1620 op den witten-berg voor Praag
ver daar een balg legt , en heefc een fchoon pa- den flag, en te gelyk de Boheemfche kroon "veer
leys waar in de Land-ttanden hun vergadering hou- verloor, In deze krygs- onrult wierd gants Duitsden.
land benevens vreernde Megemhedcn getrokken,
DERENEUr,G, heerlykheid en Had van den zelven want die ' er belang in hadden waren van de eene
naam , tuflchen het vorflendorn Halberflad en de zyde de keyzer ~ de koningvan Spanje benevens de
B:'U1i~Vl y\-I_unebuj'gfchc landen , hoort den koning Katholy ke Standen, 01'· de andere zyde dekoning
·van 1)rEl11"cn als ern leen van het ttift Gandersheim van Vrankryk , koning van Zweden , benevens de
toe , en is 1719 aan de rcgering en amts-karner van Protellantfche Standen , en Duitfland heeft onbe}·Ll]Jc:rfi.~JI ingelyi-l-. 'loor enige jaren qualll het fchryflyke rarnpen door dezen langrlurigen oorIog
L'y:n ~c addyk(; fau1ilie van \r eltheinl toe.
Inoeten uitil~li1n , tot dat einde1yk de bcroemde
.L.lEltG , groat ll1eir in Icrland, 't \velk de vloed \Veftphaalfchc \.rede in't j~lar I L)48 gcfloten , en
~~hl::1~on n1aal~t, aan (h: grenzen van Connaughty 16 50 te Neurenberg vo}1~onlen tot richtigheid gebracht \vierd.
.
,&:n 1101.1nflcr.
DERR Y, kleine {[ad op het eyland Inis O\ven in
D;:RG, 'lie DilZ.
DE ~tLH:G TON, 1.i~ D'lrlingto;l;»
het graa±Tchap Dungal, ia de lerfche provintie
UHl:er.
DEItHOUTH, 'lie Dartmouth.
DERN, oud bergllot ~ vlek en amt in 't vorfienDERSCHAU, zie Dir/chau.
;tl0111 Nairau, cen Inyl van Lin1burg, het beroelnde
DER-SCHELLING , zie Schelling.. . ;
-geflacht cler vryhel'cn van Vern) als hun ftamhuis,
'DBR T, DART, rivier in de Engelfche proviiltic
Devonshire J welke zich by Dartlnollth in de Brit..
·toekOlnende.
.
D £1' NBACH, was een ryksgraaflyke fatnilie in de .fche-zee ftort.·
Franckifche-kreits, die het aarts-lnarfchalks anlt van
J? E R TOSA , zie Tortora.
";'urt~curg be2:tt, en 1697. ll1et graafJa.n Otto ,veer
)lEa v IS , betekent in 't genleen ~l1e Turkfche
nitgel10rven is.
111unn,iken. !vIaar in 't byzonder ,vorden de f··/fej)ERJ\EURG , zie Derenbur'l..
vcLn'ltel1 van hun ftichter 11evelava 20 genaalnt,
DEI{N.IS Had en vel1i~1g In 1~ahn~tier~ ~ aan den vlelke .aIle,donderdag t~t zonnen ondergang yancn..
vloed eleela, den cnetlancn toe~:OllL:~I;(te. .
}\.l}e dln5Sl1~~gen en vrYGagen preekt hun overlie in
. DEr.OGA, is een rechter in Perli~:}, ,vcF~~ onder 't. J:looHcr, en hicrcp groeten zy helli alJe Inet eeo
den Divan-Bay gefielt \-\'ord, en ~'1n 0.t"Z.C:l appel- dl~P gebogen ligchaam. Dan draaien zy zich fchielcert cen icder , die van iern~nd onrecht f~elcdcn lyi\: Oin als een Inolen , ter\vyJ 'er ondertufichen
h?~ft. Fje Derag~ ,11: r t de, di~~c~, en aIle l11isda- een op de f1uit fpeelt, en zo dra dit mnz yk ophoud
(hg!.:T~ d~e de dOoClftrar verchent nconen.
fban z.y aIle Hit. Hun voornaanlf!e kloolter is in
L'EH.OtJ!:.;\}.N, affchalfen, v:.:r:uluderen-, een \vet l~:.tolicn, niet vel' van Cogni, \vaar in zich by de
·coor een andere die D1eil luaakt doen CphOll- 500. dicrgelyke munnjl·~en benevens hlJn generaal,
den.
die 2.y AzenReba, dat i~ den groot11en Vader noe})EKOUTE , de verHrooying of vlucht v~n £~n ll1Cll, bevind·~n; ell \vanneer zy een algelneen kaleger.
pittel houden kon1en zy omtrent Beca. in getal te
DERPT , DORPT , DORP:\T , in 't lv!ofcovifch zall1en. 't Is ilun geoorlooft wyn te drinken, van
Jurgesorod , hooftHad van de IJe;ptifche-l,reits in ,velke vryheid zy zich ook weI bedienen, voor 'r
EHhland in Lyfl2nd ~ aan den vloed Elnbeck, 30. overis!e doeo zy gelofte van kl.1isheid, ann'oede
lnylen :an Ri3a. Z'J \\'~s bcvefbgt en had een en gelloorzaamheid, maar die de gave van kUisheid
goede cltadel:. bcnevens een Univer1iteit, die in 't niet he eft mag uit het kloofter gaan.
jaar 16~2 claar geHicht , ma:Jx 1699 naar Pernau
Df It \VENT, vloed in Engeland, \velkeluidden door
verlegt IS. ZO was ook hier de cancelary of het de provintie Derbyshire itroon.lt, en~jch in de Trel1.
:
~o81le gerec,htshof y~ ~yt1and ~ maar ~y wieId ·te itOl'~
7
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DER, DE5,
't)sEWENTWATER, een meir in deEngelfcue province Cumberland, 3 vierendeei myi lang, welke
de rivier Derwent niet ver van haar oorforons
maakt, en waarop zieh drie kleine eylanden beiluden.
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eylanden Antilles in zuid-America, het js klein maar
zeer vruchîbaar, en komt de fr.anichen toe, die
daarenige Cclonien hebben.
DESME, kafteel in Ongaryen, nict ver van Gyu-»
h.
D E R Y , zie Dr g.
DESMOUKD -, graaiichap in de îerichc provmtie
DESAGUADERO, vloed in de audientie van Gua- Mouniter milchen de Bayen van îiantns en May«
temala in noord-America , anders 00k lt. Jans Ri- ra.
vier genaamt. Hy ontipringt uit net groie meir NiD E SN A, zie Dez,xa.
caragua, is wel gelegen om de Waren uit Mexico
DISORDRE , wanorder , venvarring, 't geen m
aaar Havana te voeren, en vak in de noord-zee.
't byzonder in den oohog van de iûidatcn gezegt
DESAGUADERO 5 vloed in znid-America , ont- word.
fpringt lit het geborgte Andes in het landichap ChiD ^ ; DIRENT, \\3r/" pen, \eit7_agcn. Defperaat»
li, en vait in de Magellan liehe-zee.
h'"H t >e:, ?h del , Cc.c \m £\zn L>:t men, de
DESANA , kleine ilad , met ver van Vereelli in k h l u m 1 rbben cr/r: " t ; c t ü \ ^ c i , zy hebben
Piémont.
l vn ' o d vi ce i v;; r j;k: / ^ J . al o: zy noch
DESAVANTFGE , fkhade , nad-d , verhex Daar <:>i I; .n <-> L»* h.ud^":. • -r : ' C \ \ M ; c , hiet uit
Tan daan desavnnsayux , fchaad^ * ai x, d( "g.
t ' J ix" ">edi;n^id ,:t: . r --' 1 » g-'1 7k z - ^ menig uit
DESCENDEN IEN , woiciui de \ • K r ~n u J z ne^r* dc.pJiaii un."'* .ev.n b _ ; ^ i , ^ ) l ty AAÏI aile hoop
•aalende knie, als kindc:c:i, k nc1 : m d c ^ a 7, ge- c i " eitioawci verloren ib om by God aangenomen
noemt.
te word;!i.
DESCENTE, S^ARCO, h;ci een hmchrg, wannen*
I.'Lsr.oT.-e, worden de vorlien van Moldavien,
Bien naamlyk lier kr\ 0 *vck cp ' t \ \ a n . ! y k r n d V'..l:.uJi/cn en Servien genaamt, na dar zy deze
zet, en daar pek jaat\«itcn , om an'/.c ei«.naan- vorflendommen vermeeftert hebben, want toen zy
frag uittevoeren Aien ve'ha.n ook in de veding- noch onder de Ongarifche koningen behoorden ,
bouw door defeente een zekeren verdekten gang, noemde men ze maar waiwoden. De grieken noewaar door men in de gracht of in de mynen Jö- men htm bifTchoppen ook Deipoten.
rnen kam
DESPOTAT, klein landfehap in Livadien in grieDESCHNA, fteedje in de Bechyner-kreyts in Bo- kenland, aan de kuften van de Jonifche-zee, tufhemen , benevens een fchone hooge kerk.
fchen de beyde golveri van Lepanto en Preveia •>
DE SE , vloed in de Nederlanden , welke in 't de Türken toebehorende, welke het in den Carîobisdom van-Luik ontfpringt, en zieh een myl van witfchen vrede 1699. van de Venetianen gekregen
J
s Hertogenbofch in de Maas frort.
hebben.
DESEMBARGO DF.L PACO, is dat koninglyke geDESPOT-JAILASSI, kleine plaats in Thefîalien in
ischtshof in Portugal , daar de appellen aangeno- griekenland, niet ver van Lanfîa.
men , koninglyke Privilegien gepubliceert - kindeDESPCTI-QUEMENT , Dcifotifc.'i iemand han^eler,
ren gewettigt en voor eigen aangenomen, 00k al- hiet zo veel als de cpper-iieerilhappy ov^r ijmand
le koninglyke gerechtsplegingen verricht worden, wiîkn voeren, iemand zcer gering en g*nue0zaa:n
waarom het 't koninglyke hof overal volgt.
ah een ilaaf handeleii.
DESENBERG , DIESENBERG , fterk flot by WarDESSAU, ftad in 't vorflcndom Anhak:, aan ce:?
burg ni het ihft Paderborn m Weuphalen, hoort le- linken oever van ce Mulda, w:1ke zieh eci nur
gen vvoordig aîs een Paderborns-leen de heren van daar van met de elvc verenigt, Kncvens een vc>
Spiegel toe, die zieh in de Diefenbergfche en Pic- ilelyk flot, waar op de veril \an Anhr.'t-.^cdau
keisheimifche linen verdelem
reiideert. Zy is Luiterlch en Gereformeert legu 7
DESENZANO , middelmatige ftad in het Venetiaan- mylen van Leypzig, 5 van Hal, en 15 van Pe.vfche landfehap Brefaano, aan het meir van Garda, lyn , en heeft een goccicn zair^.-angf: en f:.i:kn
daar goede négocie gedreven word.
diergaarden.
De tTgenv;.^r:n 5 reference vciJ:
DESERT , hiet in rechten zo veel als vertaten, Leopoidus is geboren^den 3. juh T6^6. heeft zeverzuimen. Daar van daan zegt men,het appel, het dert 1693 geregeert , en"?is genciaal van àz
bewys is defert, dat is, verzuimt, verwaariooft.
Pruiffiiche infantery in Italien e:i de Nederhnde.i
DESERTEUR, een ioldaat die van zyn regiment zieh door zyn heldennaien eea gr(^en roern ver«
worven, is ook 1711. koninglyke Praifiifehe geeneof compagnie wegloopt
DESFRUE , verîatmg, wanneer een van de echt- raal veld maarfehalk geworden. Zyn gemahn Anna
genoten den ander quaataardig verlaat. Ook'de Louife vanFöfen uitDeflau is 1677. geboren, i6cß.
venüimüig in rechten van het bewys, eed, appel gehuwt, en 1701. tot den voritenliand verneven,
De oudiie prins hiet Wilhelmus Guitavus , en is
enz.
den 20. juni 1699. geboren.
D r. s h R i p n f- N , i n d en orrlog \ an 2 y n regiment
D>SSEIN, een zekere aanflag; of voornemen.
of ''ompa^ue we^iope:;, of to: ucn vyand overloDÉTACHEMENT, is een zeker corps van i;rygspen.
DESIO, kleine- ltadin k hevro^dom Milaan, dicht knechten, dat men van het gros van het Lger afj
by de lud . Aran, rm - hu"- -^ eueren Seveie en zond'ert om het tot belegering'van een plaats ot cot
e,en anderen aanilag in t veld te gebruiken. in *t
Lamhro, ck n mv.^:«.:, AJruia u c^em^nde.
^emeen zyn die Detachementeif, weike' men tot
Kk %
d€
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de belegerir.gen gebruikt, niet zo fterk als die men
in 't veld iaat trekken, welke zomtyds met veel
van een leger verfchelen.
DETERIOREREN , verwoeften , erger en flimmcr
lriaken. Deterioratie, verwoeiling.
DETERMiNEREN,belIuiten, tyd en plaats beflem«len. Een Gedetermincert menfeh, niet een reukeloos kerel.
DETHRONEREN , biet een vorft den troon onwaardig verklaren, en van de konînglyke waardighcid beroven.
DETMOLD, Had en amt in 't graaffchap Lippe,
aan den vloed Wehre, benevens een gefortinceert
Hot waar op de regerende en oudfte Unie van de
graven vander Lippe hof houd. Aan deze Had heeft
wylen de graaf Frederik Adolf een koitelyken tuin
aangelegt en een aartig flot.
DETRECUM , Hot in oppcr-Ongarycn , aan de

Ooftenrykfche en Moravifche grenzen.
D E T R O I T , zie Fretum.
DETTELBACH, TETTELBACH, kleine Had en amt

aan den Main, in 't bisdom Wurtsburg, z mylen
fan Wurtsburg.
DETTENBORN, zie D'letmborn»

DEVA, zo bieten twe rivieren. in Spanje, waar
Tan dc eene by 't gebergte S. Adriano ontfpringt,,
Placentia voorby loopt, en daar na in de Cantabrifche-zce valt. De andere ontfpringt in Afturien,
aan .de grenzen van Gallicien, en verenigt zieh by
Oviedo met den vloed Ove.
DEVA, vlek of kleine Had in Bifcayen, in het
gebied van Guispufcoa in Spanje, aan den mond
.van de rivier Deva, is beroemt wegen den walvis»vangft, en heeft een goede haven.
DEVA, DIEMERICH, hoog berg-flot en pas inZevenbergen,. aan den vloed Marofch, waar by ziehfoeneden aan den berg een redelyk groot marktvlek
van den zelven naam bevind. De keyzerlyke geireraal graaf van Steintille heeft ten weiten een
nieuwe fortres in de Moeraflen laten aanleggen ,
ook niet ver daar van aan den vloed Marofch,
den Bulgaren plaats tot een nieuwe ftad aangewe2.en, welke reeds dezelve hebben beginnen te bou>
wen.
DÉVALUEREZ,hietafzetten en word van de munt
gebruikt, wanneer die op een geringer prys gezet
word.

DEV. DIA:
die icmand toekomt. Zyn Devoir verrichten, is
zo vcel doen als zyn plicht en fchuldigheid meebrengt, wat amt en plicht vereifcht.
. DEVOLVEREN , word gezegt by voorbeeld van
een erffenis, die van den een op den ander, gedevolveert of vervallen is.
D.HvoLUTiONis Jus,, is in Braband een recht,
waar door de kinderen. van een eerile echt alles er«
ven , wat de ouders tfaande het eerfte huwlyk gewonnen en verworven hebben, en kan de.
langftlevende echtgenoot niet als hetvruchtgebruik.
daar van zo lang die leeft genieten..
DEVON, DEVONSHIRE, groot landfchap in Engeland in WefFex, benevens den titel van een graaffchap, 't welk ten weilen aan Sommerfet en-Dorcheiter, ten ooften aan Cornwal, ten zuiden aan
de Brittannifche-zee, en ten noorden aan het kanaal van Briftol grenft. De grond is vruchtbaar van.
koorn en gras, en op zommige plaatzenjzo vet,
dat men 'er zand opftrooien moet, van defabryken
is het îakenmaken de voornaamftè, en uit de rotzen, word de magneetfteen gehouwen.
DEYOTIE ,. hiet eigentlyk aandacht, vroomhekl
of een gelofte, hierna ook de ondcrdanigheid en
eerbied tegen zyn meerder.
DEURWACHTERS , des H. Roomfchen ryks Deurwachters zyn de graven Wertheren in Thüringen,
DEUTEKOM , Had aan den rechten oever van den
ouden YfTel in't graaffchap Zutphen.
DEUX AMANS , welgeboude Priory der reguliere
koorheren van St, Auguftyn, in het landfchapje Ye~
xin, in Normandyen in. Vrankryk, 4 mylen van
Rouaan,
DEW A, zie Deva,
DEWANAPATNAM, zie St. David.

DEXTERITEIT, behendigheid, gefchiktheid.
D E T , zie Day.
DEYDESHEIM ,. Had en opper~amt aan de hart J
onder het flift fpeyer behorende, tuflchen Neuftadr
en Wachenheim., is wegens haar, goeden wyn beroemt.
DEYNSE, zie Detnfe.
DEZNA , DESNA , DISNA ,, vloed in'irweften van

Mofcovien, in 't hertogdom Novogrod, welke zieh
by Kiow met den Nieper verenigt.
DHAFAR , flad in Azien i n ' t gelixkkig Arabien,
aan den vloed Nangeran, omtrent 12. mylen van de
zee-kuit, tuflchen de fteden Zibith en Zidden. InDEVANAPAXNAM , zie S. David.
DEVASTEREN, verwoeften , plünderen alles rui- oude tyden wierd zy Saba genaamt.
DHAUN , zie Daun.
neren. Devaftering de plundering of verwoefhng.
DIACKEN, zyn hyzitteis en raadsher.en in de MosDEUCALEDONIUS, zie Caledonifche-zee.
DEvENTER,hooMad van de provintie OveryiTel, covitifche cancelêryen..
DiACONi, waren in de eerile kerk zeven mannen
1er reehterhand van den Yffelftroom. Zy is fchoorr,
groot, volkryk, naar de oude manier beveftigt,.en welke verkoren wierden 0111 de armen te bezorgen-,
en de aelmoezen onder hen uit te delen, op dat de
neeft een illuiter fchool.
presbyteri of ouderlingen te beterhun leeramt mochr
DÉVIES , een zinfpreuk of zinnebeeld.
DEVISES , vlek in het landfchap Wilton in Enge- ten waarnemen. Onder de Roomfche. geeftlykheid
3and, 't welk zitting en item in 't parlement heeft. is de diaken ook de twede perioon uit degrote OrDEULE , rivier in Walfch Vlaanderen, die bene- dens , dien by zyn inwying het Evangeli gegeven
word met deze woorden : ontfang de macht OITL
den Ryffel in de Lis valt.
DEULEMONDE, klein fteedje in Walfch Vlaande- het Evangeli in Gods kerk zo we! voor de levendigen als voor de doden t&lezen, in den name Gods;
ren , aan den mond van de Deule.
B*YQIR;

plicht,. fciÈuljJighçicl, ook ee$>iedigheid daar waren ook in. de eerfte kerk bedaagde Yrouwsper-

MA:
perfonen aangeflelt, die diakoneiïen genoemt wieî>
den , wier amt daaria beftond , dat zy andere
vrouwsperfonen, die zieh wilden laten dopen, onderwezen , de zieken en vreemden.de behulpzarne
hand boden, in de vergaderingen de vrouwen haar
plaats aanwezen, op haar acht gaven, en de deuren bewaarden, maar zy zyn naderhand om haar
hoogmoed afgefchaft.
DIAGON , vloed in Morea , die niet ver van de
ttadAccomba voorby loopt, en in. de ri vier Alpheus
valr.
D I A K I , zie Diachen.

DIB. DIC DIE.

aä t

DIBRES, Had in de Griekfche provintie Epirus*
de Türken toekomende.
DICASTERIUM, hiet een hoog gerichts collegie;
zodanige zyn de landsregeringen, hofgerichten,jurifte-Faculteiten,. en fchepensbanken , waar in de
ftrydige rechtsgedingen uitgefproken en een vonnis
gevelt word.
£>ICE , cyland in Ooftindien, *t welk de grote Mogol de Ooftindifche Compagnie van Engeland geichonken heeft ,. waardp deze in 't jaar 1708 een
Ingenieur met enige officiers en 50. foldaten daar
heen zonden,, om totzekerheid van den koophandel'daar een fort te bouwen en het te bezetten.
DJCENTES, word by de Duitfchers gebruikt om
onnutte woorden en wisjewasjes tebetekenen. H y
maakt'er een hopen dicentes over, wy zoudenzeggen hy maakt 'er veel {tanks over.
DICKE-DAALDER , hierdoor verftaat men in opper-Saxen 27. goede groffchen r en is anders een
Spaanfche munt,.
DiCTAiNO, zie Dlttamo,
DrcTAMO, ftad in het gebied van Canea op het
eyland Candia, waar van het heylzame kruid diclamnus den naam voert.

DIALECT van een fpraak, is de byzondere redensen fchryf- aart, waar van zichzommige Volkeren ,,
die doch ene taal fpreken , met merkiyk onderfcheyd bedienen. Zo zyn in de Duitiche fpraak ^de.
Zwitzerfche , Ooftenrykfche , Silefifche., nederSaxfche en Joodfche dialecten van het zo genaamde Hoogduits of der geleerden Duitfchen's fpreekwyze zeer onderfcheyden.
DIALETTE,- kleine vloed in Vrankryk,, in nederNormandyen.
DIAMAMD , gtot'e rots in noord-America , in de
Noord-zee, tegen de kuft van het cyland Martinique, van 't welk zy door een zee-engte, van een
DICTATUS HILDEBRANDINI, zyn zekere Hellinmyl breed, afgefcheyden is.
gen ofzet-regels van paus^Gregorius VIL (die voor
DIAMANT, CAPO DIAMANT, voorgebergte op de Ä.yn verheffing Hildebrand genoemt wierd) welke
weftzyde van feet eyland Sumatra in Azien, flrekt voornaamlyk beheizen, dat de Roomfche kerk de
fcich ten noord-ooften in de zee-engte van Malacca opperfte van de gantfehe Chriftenheit is, dat de paus
macht heeft om alle geeftlyke biifchoppen en weitir.
DIAMETER of middellyn van een cirkel , is de reldlyke vorften af te zetten, endekeyzerlyke eerrechte linie, die door het middelpunt van den cir- tekenen te voeren,, dat de paus hoger als alleConkel getrokken word, denzelven in twe gelyke de- cilien is, dat al de, vorften der wereld zyn voetem
len iclieyd, en- aan beyde de zyden van den om- moeten kuifen, dat de keyzerlyke waardigheid. en
gezag van zyn believen af hangt, en diergelyke ftelr
kring eindigt.
DIANE IS eenoorlogswoord, en betekent de mor- lingen meer, die by Baronius m Annal. Eccl. ad An,
gen-of vierde nachtwacht , wanneer de trommel 1076. num. 31. wydlopig te lezen zyn.
DICTLREN , iemand iets voorlezen of voorzegr
geroert en de wacht afgevoert word.
Di A NO , klein vlek in net Genueefche gebied, niet gen om na te fchryven. Daar van daan.komt d@
ver van de Liguftifche-zee, .dicht aan de grenzen van fpreekwyze op den Ryksdag te Regensburg een
zaak ad dietaturam brengen, dat is aan een Sekrehet vorftendom Öneglia,
DIARBKCK , DIARBEKIR , Turkfch landfehap in taris overgeven, die een fchrift, dat in de RykskaAzien , 't welk ten noorden aan Turcomannien, mer ingelevert is,, den genen,welke daartoe geftelt
ten weiten aan Syrien, ten zuiden aan 't woefte.A- zyn voorleeft , dat zy te zamen na fchryven kunr
rabien en Yerack Arabi, en ten ooften aan Arze- nen. Een ftraf diéleren, hiet. iemand een.(traf op^
rum grenft. Het word- in dne groote regeringen leggen,. een ftraf over iemand uitfpreken.
D I E , Franfche ftad in Dauphiné tuschen.het geof Beglerbeglic verdeelt, naamlyk Diarbekir, Moful en Robais. De hooftftad des lands hiet ook bergte , niet ver van den vloed Drome gelegen.9
Diarbeck of Diarbekir, en legt aan den Tiger, daar benevens een-hisdom. >: onder den aartsbüTchop vau
grote handel gedreven,. en. veel lynwaad, en katoen Vienne ftaande.
DIEBACH-, vlek en'refidentie-pîàats van een gratf
gemaakt word, ook over de 20000 Armenifche,
Neftoriaanfche,. en Jacobitifche Chriftenen wonen.- van Ifenburg-ßirftein 3 ariderhalf uur van Hanau*
DIARIUM , een aantekening van alles wat 'er en* vyfdehalf van Gelnhavifen.
DiEBESLocH,(Dievehol), een zeer groot onderaarts
daaglyks omgaat, een dagboek : zo worden, ook de
. Weenfche en andere gedrukte nieuws papieren ge- hol in het graaffchap Stolberg. Het heeft zyn ingang in Arnswoud, en word aldus genoemt, wyl
naamt. Zie Jêumal.
DIASCOTIANEN , is een fekte onder de Chrifte^ 'er zieh dikwils rovers in hebben opgehouden. Men
»en., die zieh meeil in groot en klein Armenien, vind 'er ook een kleine fteengroevc i n , die men
Bithynien, Syrien en Mefopotamien ophoud, en zegt dat zuiver gpud uitlevert.
DIECKELHAUSEN , een Karthuizerkloofter aan eer*
twc patnarchen heeft, waar van 'er een in de ftad
berg boven Gosmansdorf in Franckenlajid,
-Emeanim en de andere te Sis woont,
DIEDSNHOFEN , zie Thionville.
DIBOW , fraaie welbewoonde ftad in het waiwo/odVm>W$UH9 lie Deydesheîw*
fchap IUOWIQW in groot P ö lc%
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DIE.

' DIEGO RUYS , klein maar vruchtbaar eyland b j
Madagaicar in Africa, in de Ethiopifche zee, 't w elk
in 't jaar 164c. van de Portugeezen erntetest is.
DIEKIRCH , kleine itad aan den vloea Sauer of
Sour, in't hertogdom Luxemburg, omtrent 5 mylen van Luxemburg.
''
DIEMENTS , Tr.KRÊ DES DiEMENTs , een landfchap in het Zuidland, 't weik de Hollanders in 't
jaar 1642. ontdekt hebben, en't geen zieh längs de
noordelyke kuft van nieuw Holland ten zuidenvan
het landfchap Papous en de Molukfche eylanden
uitftrekt. Men weet tot noch toe niet, of net een
«yland is, dan of het aan 't vaite land vail is.
PIEMERING , kleine Had in Weiterryk.

DIE.Brandenoutg, aan de Luneburgfche grenzen, daar
noch tegenwoordig 12. adelyke kloofter-jufiers iiv
zyn.
LIESENBERG , zie Defenherg.

DiEsENHovEN., kleine flad en flot aan den Rhyn
m Turgow, welke onder de belcherming der cantons Zurich en Schaf häufen ftaat, maar anders een
vrye flad is. Hier vind men een brug en heerlyken
pas over den Rhyn.
DIESENRAITH , äad in de opper-Palfs , 2 mylea
van £ger.
ÜIESSEN , marktvlek aan de Ammer-iee, onder
'tRent-arnt München behorende, daar fraaie witte
pottewaren verkocht worden. Het klooflervan den
DIENSTEIN, zie Thhrenßem*
zelven naam daar dichte- by behoert onder het bisDIEPBURG, kleine Had, îlot enopper-amt in het dom Augsburg.
aartsbisdom van Ments, by het Ü den ,v aid, tuflchen
DIEST , -kleine maar neringryfee flad benevens
•Offenburg en Darmitadt.
den titel van een heerlykheid in Braband aan den
DIEPENAU , flot en amthuis in het graaffchap vloed Demer,. 2. mylen van Aarfchot, aan de gi enDiepholt, aan de Mindifche grenzen, den keurvorit zen van het bisdom Luik, de erven van korung Wilvan Hanover toekomende.
helm III. als een Spaanfch leen toekomerJe : daar
DIEPHOLT, hooftltad en Hot in 'tgraaffchap van word veei laken ei» Ünnen gemarkt. .
dezen naam in Weftphalen aan de n vi er Hunte,
DIESTER , DIESTER , een met veel bout bewarniet ver van de Dummerfee. Dit graaffchap , 't fen gebergte niet ver van Hanover, aan Je grenzen
v/elk nu na 't afïterven des hertogs van Zell den van Wertphaten. De ianditreek daar rontom word
keurvorit van Hanover toebehoort , legt taflehen. het tend tufichen de Leine en de Dieiter genaamt.
het bisdom Muniter, het graaffchap Hoya, en het
DIETENBORN , -DETTENBOSN , voor-heen een
vorltendom Minden,
kloofter, maar nu een domeinen amt van den koDIEPLOOT , is een ftuk loot in de gedaante van ning van Prahlen in het graaffchap Hohenftein.
cen kogel, aan een lang touw gebonden, 't welk
DIETFURTH, itad aan de rivier Altmuhl en Lamen in de zee iaat vallen, zo weiom de diepte als bar, in 'trent-amt Straubingen in Beyeren, aan de
de eigenfehap van den grond uit te vorflehen; want grenzen van het bisdom Aichitad, 5. mylen van Inmen."befmeert het onderfte deel van het dieploot gelitad. Zy heeft eenFranciskaner kiouiteren haar
met vet, op dat her iets van het zand of war an- eige landgerecht
ders op den grondlegt mee opvatte. Wanneerhet
DIETING , een amt van het bisdom Aichitad in
gants zuiver blyft, zulks is een teken dat de grond Frank en lan dt.
iteen- of rots- achtig is. Zulk een Dieploot weegt
DIETKIRCKEN, dorp en Itift aan den vloed Lohn»
in 't gemeen achtien pond.
niet vervanCobients, den keurvorit van Trier toeDIEPPE , gefortifieeerde flad in het landfchap komende.
Caux in Normandyen , daar de vloed Are in de DIETMARSEN, zie Dithmarßn.
Brittannifche zee valt, benevens een goede haveri
DIETRAMZELL , een proosdy van de Reguliere
en fterk flot, 't welk de flad befchieten kan. Hier koorheren van St. Auguityn in opper-Beyeren, niet
worden veelzee-compaften 00k de kunitigfte draai- ver van Wolffarthauien.
w er ken gemaakt.
DIETRICHSTEIN , vervallen flot op een hogen
DIEPPENBECK , DIEPPENBROEK , zeer ryk vry- berg in het opper-quartier van het hertogdom Kaheeilyk geflacht van den hervormden Godsdientt in rinthien, is het itamhuis van de vorflen en graven
het Itift Muniter te Buldern, in het hertogdom hleef van l)ietrichitein , die het aarts-fchenkers-amt van
teEmpei enHeyen, en in het Hanoveriche te Wil- Karinthien en zeer fchone goederen in de Ooftendeishaufen. De heerlykheid Diepenbeck legt tegen rykiche errlanden bezitten, 00k altyd de aanzienr
de Zutphenfche grenzen.
lyklte amten aan het keyzerlyke hof bekleed hebDIEPPENBECK, kleine itad in 't bisdom Luik,
ben ; Zy verdeien zieh in de Weichfelftadfc.he en
DIEREXREITS , zie Zodidws
Hoilenburgfche linie , waar van de eeritgenoemde
DifcRGAAUDEN , is een omnruurt of me eft met weér de graven van Rabenftein, Ebenau en Weichpalifladen omzet ftuk lands oi bofeh, waar in het felitad heeft uitgelevert Deze zyn in 't jaar 1622.
grove wild gedreven, "gevoed, en tot dejazhc van tot den ryks vorflen- fland verneven, hebben zieh
grote heren befpaart word. Diergelyke dier-gaar- in de Hoilenburgfche , en Niklaasburgiche takkën
den ftrekken zieh zomtyds op enige mylen uit.
verdeck, en zyn 1686. werklyr, te Regensburg in
Di ER EN, lulthuisaan de Zuider--zee indeVeluw, het vorfllyk collegie ingeleyd, onder die voorwaarden iîadhouder van Vrieiland tegenwoordig toe- de nochtans , dat de oudite van de familie maai
komende.
aan voritelyken titel voeren zak De tegenwoordiDiERENFuRT, zie Dyrenfitrtb,
ge voilt van Dietrichnein-niet Walfiierus Xaverius,
DiERiNSTEIN , zie ILhisrenßtia.
welke dm 18. September 1664. geboren is, en Ca'Q&SDOKB , kloofter en amt in de oude Marck rolina Maximiliana* een d o r t e r van graaf George
Chri*»

DIE. DIF. DIG:

DIT. DIK. DIL. DIM.
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Chriitoffel van Pruskowa tot zyn twede gemalin
hceft, daar hy den 30. Auguftus 1693. mec in den
.echt verbunden is , 00k twe pr inften en twe princeflen by geteelt lieeft , waarvan de erf- prins Kalel den 30. September 1697 geboren is, die zieh den
2. Septeinb. 1725. met Maria Anna Jofepha, graaf
Sigisrnundus Fridericiis van Kevenhuiler , ftadhouder van neder-Ooftenryk 's dochter in den echtbegeven heeft.
DIETZ-, ftad aan de Löhn in Wetteravien, den
vorft van Naflau-Dietz toebehorende. Zy heeft
cen dubbelt hoogflot, en niet ver daar van het flot
Oranjeitein , daarby een diergaarden , benevens
-eenfehone lufthof cnbogert is , heeft oo.k eengoede zalmvangft. De laatftgeftorve vorft vanNaflauDiets was Wilhelm Frifo, erfftadhouder van Vriesland, als 00k capitein generaal over de militie van
deze provintie. Hy was geboren den 4, Auguftus
1687. was van denhervormden Godsdienft, enverdronk den 14» July 1711 ongelukkig by de Moerdyk. Zyn gemalin Maria Louife, dochter van landgraaf Kareî van HefTen-Kaflel , trad den 26. April
1709. met hem in den echt, en heeft na haars gemaals ongelukkigen dood een prins die Wilhelmus
Carolus Henricus Friio genaamt wierd, op den 1.
Septemb. 1711. ter wereld gebracht
DIEUSE , kleine itad in Lotteringen aan den vloed
Seille , 2. mylen ten-ooften van Marfal.
DIEFAMATIE, ontering, achterklap. Waar yan
daan diffameren, iemandiiïzyn eeraangrypen, en
die zulks doet .hiet een ditFamant , een achterklapper.
DIFFEREREN > verfcheleii , differentie ,. onderfcheyd.
D I F F E R E N Z E N , gefchillen, ftrydigheden.
DiFFiciEL, z w r r , nrvr'lyk , difficilement, be"2\vaarlyk; difficulté, ?Y,-i.heid.
DIFFICULTtiTEN , 77, inghea^n, vcrhin Vmgen,

digniteiten dat is grote eeramtcn, of hy is een hoog«
gëeert man.
DiGNiTARii , word de middelfte foort van de
Engeifche'geeftiykheid genoemt , welke tuflehen
de biiTchoppen en de läge clereiy ( die nit prieilers
en diakens" beftaat) haar rang heeft, en waaronder
de dekens , aartsdekens en prebendariflen gère»
kent worden.
. D I J O N , hooftftad van het hertogdom Burgundien aan den vloed Ouche, in het bisdom van Langrès. 'Zy is groot, heeft een flot, gelyk 00k een
parlement en prefidiaal, in 's gelykseen munt, en
word van een burgerneefter , die zieh burggraaf
noemt, en 12. edelluiden geregeert. In 't jaar 1723
wierd hier een univerfiteit , en 1726 een bisdom
opgerecht.
DijoNNois , klein landfehap in het hertogdom
Burgundien , tuffehen Franche-Comté , Champagne, Auxois en Auxunois.
DiKow, ftad in het waiwoodfchap Inowloc irt
Cnjavien, in groot-Pölen.
DiKRiK , kleine ftad aan ; den vloed Soure in 't
hertogdom Luxemburg,
DIL A n o , is een zekere tyd , dèn aanklager of
den aangeklaagden door den rechter vergunt, om
in dien tuiichen-tyd zo veel te beter een gerechtelyke akte of bewys klaar te hebben.
DILKE, vloed in Wetteravien, welke by Wetzlar in de Löhn valt.
DILLE , kleine vloed die in 't Witgenfteinfche
gebergte ontfpringt , en by Wetzlar in de Löhn
valt.
DILLENBURG, ftad in Weflerwald, in het onderfte deel van de opper-Rhy niche kreits , aan den
vloed Dille, vyfde-half myl van Marpurg, en derde-half van Siegen , benevens een iterk bergflot,
c u r ds voricen van Naliau-Dillenburg hun verblyf
ge-y/oen zyn te houden, In 't jaar 1723. zyn hier
D l F F I D - T I O N h S , Y l U S I RECHT, V Z* . \ v , J l dv~- ova* 2 30, huizen afgebrand. De tegenwoordig re£en inDuitfland zecr n^ d'open , col , •? ; 0; fv * ^Ji.nde vorftChriftiaan van den hervormdenGodsfteden, twe edelluiden, ui an«'.etc «vi. V . T uiVMi vi^niL is den 11. Auguftus 1688. geboren, en zyn
met elkander haddtn, de/eUu e
\ ' >n co\o^ hjwi" broeder Willem in 't jaar 1724.opgevolgt, en
verklaarden. en hun zaas met con s i,en iah. mal- i .^ùzich den 15. April 1725. met Ifabella Charlotten, wanneer die geneiccht behicld, Ju~ ae over- te, dochter van vorft Hendrik Cafimier van Naflauhand kreeg; tot eindelykdit oordcel door de land- Lietz, in den egt begeven.
vrede 1496. afgefchaft, en op diergelyke onderneDiLDNGENj-middelmatige ftad en flot benevens
rningen de ftraï van den ryksban gezet wierd,
den titel van een graaffchap inZwaben aan den DoDiFFiTEREN , loogchenen , niet' bekennen. In nau , welke den biffchop van Augsburg als zyn orrechten word dif&teren genoemt, wanneer iemand - dinäre verblyfpiaats toekomt, en een Roomsgezineen voorgelegt fchrift, dat hy erkennen zou, met de Univerfiteit heeft, die in't jaar i54o.gefticht is.
cede loogchent en ontkent, dat hy de hand en het
DILLSBERG, vefting op een iteile rots in Creichow
zegel daar van niet kent. Daar van daan hiet ju- by den Necker , een halve iriyl van Neckerge-.
tât a dijfejßo, de looehening onder cede.
mun'd, 4ên keurvorft van de Bait's toekomende.
D I G NAN , Had in Iitrien in Italien, den VenetiaDILLSBOO, kleine ftad in de Zweediche provin11 en toekomende, zy heeft geen muren, maarbre- tie Hellingen,
de ftraten en fchone huizen;
D I L Y , DJLY , grote vloed in 't koningryk Achem
, D I G N E , kleine,- maar goede ftad in provence in op het eyland Sumatra in Azien, op welkers oemr
t e t gebergte aan den vloed Bleone, waar over daar maar alleen zee-rovers wonen»
een houte brag legt, benevens een bisdom, onder
DIMBL, zie DymeL
den aartsbiifchop van Ambrun ftaande. Hier vind
DIMES., zie Decims.
Bien beroemde warme gezondheids baden.
LiMissiE , aflcheyd , verlof, dat iemand gege-

P^Nix^w/ecr, waardigheld, Hy fcewtgroteten word, die of in een aaderens dieaft heeft ge$P9*
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ftaan, of anders met iemand iets te doen, of te waarin îemand van de hoge overigheid ïets gcoo*«
raadflagen gehad heeft. Dimitteren>affcheydgeven. looft word te doen.
DIPPOLDISWALDA , kleine ftad., amt en Hot aaa
D I M O T I C A , zie Demotica.
DÎNANT, ftad in Bretagne aan den vloedRanee, de Weifter-its, indeMifnifcfee kreits, 2/mylen over
Drefden, keur-Saxen toekomende.
benevens den titel van een graaffchap.
DIPPURG , kleine ftad in Franckenland, dicht aan
DÎNANT , fterke ftad in de Condros in het bisdorn Luik aan de Maas, benevens een citadel die 't Odenwald ;, keur Ments toebehorende.
Dai HCT , lynrecht , recht uit , zonder omweop een itcile rots legt , en de ftad commandeert,
jnaar in 't jaar 1703. zyn haar vetting-werken alle gen, 00k op een eerlyke wyze. Hier tegen over
geflecht. Hieromftreeks word zwart marmer ge- ftaat indirect, wanneer iets "op een onbetaamlykc
graven , daar de inwoners tamelyken handcl mee wyze gefchied.
DiRicxEUR , is een Opper-opziender , die een
dry vrem
DIN DING, eyland niet ver van Malacca in Azien, gants werk of collegie beftiert, by voorbeeld, gede Hollanders toekomende., die op het zelve een Jheime- raads-.cancelery - regerings -kamer direkleine veiling geboud hebben, en daar een gouver- 'deur.
DIRECTORIUM ,"betekent een opzicht en beftieneur houden. Het legt in de zee-engte van Malacring van eenzaaken handeling. lnDuitfland is dit
ca , en heeft een haven in de OoftVzee.
DINGELFINGEN , kleine itad in neder-Beyeren woord zeer ingebruik, en word door hetzelvc een
aan den vloed Her, 11 mylen van München,, on- recht en amt verftaan, 't welk een ryksftand inge* wichtige ryksbelangen toekomt. Op den Ryksdag
•<kr het rent-amt van Landshut behorende.
DING ELS TAD , fteedje op het Eichsfeld , keur- •voert volgens een oud gebruik de keurvorii van
Ments toekomende _., is van den Roomsgezinden Ments het algemene en generale Directorium. Uit
hoofde van dit amt beroept de directeur 's daags te
Godsdienft.
DINGLE, Had in de lerfche !provintie Mounfter, voren de Ryksftanden door een byzonder cedeltje.,
in het graaffchap Kerry, benevens een goede ha- wanneer zy de Raadsvergadering moeten beginven , aan den noordlyken oever van de baai van nen , waarop te gelyk de zaak moet gemeld worden , waarover 'er te raadflagen valt ; hy licit de
Dingle.
DINGTHUN A , een plaats-in de Zweedfche provin- relatie en correlate op, wanneer de hoge Ryks-coltie Wettermanland, een myl van Arofen, daar xde legien hun befluit genomen hebben> welke hy in
een richtige vorm brengt: hy draagt den keyzerof
èiflehop van Arofen zyn verblyf houd.
DINGWELL , kleine ftad in het graaffchap Ros in den keyzerlyken com miliaris de ryksbefluiten voor,
noord-Schotland , aan den zee-boezem van Cro- nademaal hy genoegzaam de mond en de fpreker
.van den Ryksdag is. De fchriften, welke in naam
martye.
DiNov/, ftad in het waiwoodfehap Reuflen, in van de Ryksftanden uitgaan, worden van hem opgeftelt, uit zyn cancelary afgevaardigt, en van hem
Polen.
DINS BEGLERIEG , zo word dc Turkfche Ad- benevens enige Ryksftanden , zomtyds 00k maar
van hem alleen gezcgelt : wat den Ryksftanden moet
mi.raal genoemt.
DINSLAKEN, ftad en flot, was eertyds een heeflyk- bekent gemaakt worden., het mögen dan keyzerlylieid, nu een amt in 't hertogdom Klcef, tuflchen ke Commiffie-hefluiten , of Memorialen zyn, worWezel en Duisburg, den koning van P mitten toe- den van hem ter dietatuur gebracht: (zie DiHsren)
alle gezanten moeten by hem hun volmachten overbchorende.
D i o , drie kleine eylanden in de Middelantfche- leveren, gelyk men hem ook alle andere fchriften,
zee , tegen de kuften van Calabrien , die oui de die den Ryksdag zullcn bekent gemaakt worden,
zeerovers onbewoont zyn. Enige van dit ruig van overgeren moet: by't opftelvan een Ryks-affcheid
deLiparifche eylanden hebben zieh 1709. hier neer- (Ryks-verdrag) worden de op den Ryksdag overgelaten en een roofflot op een rots beginnen te eengekome pointen van hem te zamen gebracht,
bouwen, om de proviantfehepen, die naar Napels en in de gedaante van een Ryks-verdrag geftelt.
Onder de particulière direcleurfchappen ftaat keurgaan, op te patten.
Ments in het keurvorftlyk collegie weerboven aan.
DIOCEES, een gebied waarover een aartsbiflchop In het vorftelyke collegie heeft voorheen de aartsbifof ander opperhooft der geeitlykheid het opzicht en lchop van Saltsburg het dire&eurfchap alleen gevoert,
geeftlyke gerechtsplcging oeffent.
maar zedert den tyd van Karel IV. heeft het erfDIOCLEA, zie Medon.
huis vanOoftenryk zieh ook het diredeurfchap aanDiois, een zeker gebied in Dauphiné, *t welk zeer gematigt, zo dat zy 't tegenvvoordig beurt om beurt
bergachtig is.
waarnemen. Het amt der directeurs beftaat daar
DION LE M O N T , flot en graaffchap in'tWalfch in , dat zy de zaken , daar men over raadplegen
Vlaanderen , waarvan de familic Gallo de Sala- wil, zonder uitftel omftandigîyk aangeven, en voor
manca den graaflyken titel voert.
de begönne raadplegingen de gene , die daar by
DIOSCORI, klein-eyland in de Jonifche zee, aan belang hebben, te verftaan geven dat zy gelieven
4e kuft van Calabria oîtra in *t ryk van Napels.
uit den raad te blyven. Wanneer gedurende de
DIOSPOLIS, ftad in Egypten in Africa.
ftemgeving de een of de andere zodanige zaken
D i o u , zie Diu.
aangeroext beeft, welke yerdjenen door algemene
DIM.-0.MA, eenkul, een yryheid-of genade-brief.
ftem-
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îteromen onderzocht te worden , knnnende direc- geen Capitulatic gerr.aakt heeft, iriaar zieh aan den
tears diergelyke zaken op het tapyt brengen ; "na overwinhaar opgenade en ongenade overgeeft. Op
dat de iteimnen opgenomen zyn , ftellen de d'irec- difcretie leven / h i e t by de fcldaten alles in hurï
teurs volgens de meerderheid een befluit op. De quartieren doen wat zy zelfs verlangen,
dire&eurfchappen eigenen zieh noch wel verfcheyDJSDORFF , een vrouwe-kloofter en amt in de
de zaken toe , die egter van de Ryksftanden oude mark-Brandenburg , àan de Lunenburgfchc
weerfproken worden. De ryksiteden hebben haar grenzen.
byzonder d:reäorium , 't welk àltyd die ryksftad
DISENTIS, vïek en befoemde àbdy m Graauwvoert, in welke deryksdag gehouden word. Men bundterland , wiens abt den titel van ryns-vorlt
beeft eindelyk ook een dire&oniim van het Evan- voert, ook het muntrecht, en op de landdagen de
gelifeh Corps-, 't welk tot nu toe van den keurvorft voorzitting en het diredeurfchàp hèeft.
van Saxen, maar verfcheidemaaal van dien van de
DISGRACE, DISGRATIE, ongenade, ongunft.
Faits gevoert is. Eindelyk is de titel van diredeurs
DISGUSTO , verdriet , tegenzin , iemand Disguook in de kreitzen aangenomen, die anders Kreits- fteren hiet hem zo bejegenen, dat hy het voor een
üitfchry vende vorften genaamt worden : Waar van fchimp aanneemt.
lie onder ieder Kreits in 't byzonder.
D U M A , DLSIMA, KISMA, klein half eyland in 't
D I R ^ , DERG , DERY , vloed in de Ieifche pro- kôningryk Japan , dat dicht by de {tad Nangefaqui
•intie ülfter, welke de ftad Londondery den naam legt , en ömtrent "2000. fchreden in den omtrek
geeft , voorby dezelve ftroomt , e'n van daar het heeft, 't welk de Hollanders tot hären koophandel
meir Foyle hiet, tot dat hy zieh in een groöten ingeruiiiit is , wâarop zy oök hün woningen en
aee-boezem ftort.
pakhuizen hebben.
DIRILLO, vloed in Val di Noto in Sicilien.
DISPENSATIE , hiet de beftiering en uitdelinge:
DiRMENTiNGEN,reiidentie-flot der graven Trucfe- ook in criminele zaken vermindering of quytfchelfefs van Waldburg in Swaben , waar toe de heer- ding van ftraf. In echt-zaken hiet het deverguniykhèid Bullen behoort.
ning van den landsheer, dat een echt, die anders
DIRMSTEIN, Meine ftad in de neder-Palts, niet volgens de wereldlyke rechten verboden is,, möge
YervanFranckendal, den Palts-graaf als een bißchop- gelloten en voltrokken worden.
]yk Wormifch leen toekomende.
DÏSPENSEREN , beftieren, uitdelen: öok iemand
DISCH DES GEWETENS , zo noemt inen in van de aakoming van een zekere wet verfchoPortugal het Gerechts-Callegie > even eens als men nen.
in het parlement te Parys de plaats daar de koning
DISPONEREN , in order brengen, iemand tot een
bitten moet, Lit de Juflice of het bed der gerech- zaak Difponeren, hiet iemand daar toe brengen of
tigheid noemt.
"
bewegen.
DIRSCHAU, kleine ftad in Pomercllen in 't Poolfeh
DISPOSITIE , ordentlyke fchikking , ook goede
PruifFen aan de Weixel, 5. mylen van Dantzig.
toeftel; een Difpoiitie maken, hiet ook in zyn uiDISARMEREN , ontwapenen, de wapens afnemen, terfte wil of teitament belaften , hoe 'er na zyn
weerloos maken. Dit körnt niet alleen een bezet- dood met zyn nalatenfchap zal geleeft worden,
ting over, die zieh op genade en ongenade heeft Difpooft zyn, betekent in goede gezondheid, ook
overgegeven, maar ook de burgery, wanneer de wel te moede zyn.
overwinnaar geen goedoog op haar heeft, en bang
DISPUTER EN op Uriiverfiteiten betekent een Zeis voor een oproer.
kere ftelling opentlyk tegen alle tegenwerpmgen
DISART, ftad in Schotland in het graafTchap Fife, ftaande houden : anders hiet het redet wiften, tegenheeft een veilige haven.
werpingen maken.
DisciPLiEN, hiet gemeenlyk de tucht,die men omDISPUUT, hiet het fchrift of de gedrukte ftellintrent zyn minder, of degene die zyn opzicht toever- g^n , waarover men redetwift : ook de actie vaa
troud zyn,oefFent. By de Roomfchekerk is het een den difputant.
foortvangeelfelingzyndedegeeifel van gedraaide eft
DISPUUT-STELLINGEN, worden in rechten zodatezamen geknooptetouwtjes, waar mêe zieh in de nige fchriften genaamt, welke op aangehaalde be~
vaften of ook anders die gene op den naakten rug tot wyzen en tegenbewyzen gemaakt en ingegeven
blocdens toe flaan , dien over enige zonden een worden.
grote boete opgelegt is , of die grote verdienften
DLSQUISITIE , onderzoek en naarvorsfching van
van heiligheid hierdoor denken te erlangen. Di- een zaak.
fcipîien hiet ook een wetenkhap by de geleerden,
DISRECOMMANDEREN, iemand met woôrden nainsgelyks krygs difciplien», de tucht die de officiers on- delig zyn, niet pryzen.
der de foldaten moeten houden.
DISRENOMMEE , eerkrenking , in Difrenomméc
DISCIPLINARIANS , zo worden zomtyds de Pu- ftaan, in een quaâd blaàdje ftaan.
riteinen in Engeland genaamt, wyl zy de kerk-tucht
DISREPUTATIE , fchimp, verachting. Difreputeer*
in beter ftand meenen gebracht te hebben als de lyk, fchimplyk of yerachtlyk.
biflcjioplyken.
DISSENHOFEN, zie üiefenhofen.
DISCIPLINEHFN, onderwyzen, leren, tüchtigen.
DISSENTERS, worden de Presbyterianen en anDISCRRTIE, befcheydenheid,beleefdheid, erken- dere Non-Conformiiten in Engeland genoemt, weltenis, dankbaarheid, beloning, vry willige verering. ke zieh niet onder deEngelfche kerk-iacht begeven
Zieh op difcretie overgeven geichied wanneer men willen.
_
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DISSENTÉR'EN, niet over ee^i ftemmen, van een
andere mening zyn.
DÏSSEKTATIE, een vertoog, onderzoek van een

ftrydige zaak,
, T . „,
DISSIDENTES, worden in Polen de Lmtencnen,
Gereformeerden en Grieken genoemt , welke uit
kracht van deopentlyke overeenkomiten by deoeffening van hun godsdientt gelaten worden , ook
daaroni van geen eeramten worden uitgeiloten ; en
de koning belooft openliyk in de gemaakte verbintemrlen, "dat hy ze dulden, en vrede met hen houden wil, gelyk zy hierin ook door de rykswettcn
van de jaren 1578,1611,1627, 1638. en 1667. bevoorrecht zyn, maar by het laatfte vredensverdrag
van den 30. januari 1717. hebben zy geklaagt, dat
door het 4de artykel enig nadeel aan de rechten en
handveften, die zy tot hier toe genoten hebben,.
gefchied is, warom zy om verzachting hebben aangehouden, en zedert enige jaren herwaarts hebben
vêle uitheemfche hoven zo wel wegens de Thornfche zaak als over andere bezwaarniflen, htm belang nadruklyk ter harten genomen. De Arrianen.
en Socinianen hebben zieh ook onder de Diffidentes willen rekenen , maar zyn daar van uitgeflotcn.
DISSIMULÈRENT, veinzen, een valfeh gelaat aanBemen, daar van daan Diffimiilatie, wanneer men
anders praat of doet als men in 't zin heeft, of zieh
sanftelt dat men een zaak niet weet, die men doch
,wel weet.
DISSOLVEREN, fcheyden , oploflen. Diflbluut ,
'ongebonden, onachtzaam, verquiftachtig. Een diffoluut leven ley den, hiet ongebonden leven.

DITGEK , zie T>utgen.

DiTHMARstN, landichap in holftein in de nederSaxiiche kreits, 't welk de Eyderftroom tea noorden van het hertogdom Sleeswig en de Elf van het
hertogdom Bremen afzondert. Het heeft het eigentlyk zo genaamde Holftein ten Ooften, en de
duitiche-zee ten weifen. Het noordlyk deel van
dit kleine landfehap komt den hertog van HollleinGottorp t o e , het zuidlyke den koning van Denemarken, en ieder deel word weer in zyn geeft eu
marfch verdeelt. Dit land leed inzonderheid nood.
van den groten watervloed van december des jaars
1717.

D I T O J D E T T O , betekent wat reeds gezegt is, en.
word gebatikt wanneer men zieh op het reedsgenoemde beroept, en het niet op nieuw noemen
wil.
DiTTAiNOy DiCTAiNo ,, vloed in Sicilien in de
Valeyen van Demona en Noto> welke zieh in dea
vloed Jaretta itort
DiTMANiNG , kleine ftad in 't aarts-ftift Saltsburg.
D i u , D i o u , eyland in den Indiaanfchen Oceaan
in Azien, aan de kuil van Guzurate, tegen dem
zeeboezem van Cambaja, in het gebied van den
groten Mogol, waarop een gewichtige veiling van
den zelven naam, benevens een goede haven die
den Portugezen toekomt. In de ftad wonen velerly
natien, als Perzianen , Türken, Armeniers, Arabieren, en Europeers, en voor dezen. was de Irandelmg in beter itaat als tegenwoordig..
DIVAN, zo noemt men in Turkyen een voet*bank die een halven of helen. voet van den grond
Dissu ÄDEREN , afraden.
verheven is,welke men.in alle zalen en vertrekken..
D I S T A N T E , de afgelegenheid > wydtei ook de der Paleyz.cn van private luiden vind. Deze voetbank is met een koftelyk tapyt bedekt, benevens
mimte.
DISTELBERQ 9 fchier-eyland in de Zweedfche veei geftikte kuilens, die aan de muur leunen. Op
provintie Bahus in Noorwegen , 't welk: zieh ten dezen Divan ruft deheer van 't huis» en ontfangt
de vifites.
noord-ooften in de Noord-zee uitftrekt.
DISTEIHAUSEN, Wurtsburgs amt aan de Tauber
DIVAN , noemt men 00k den Raad en de verga»
in Franckenland, daar heerlyke wyn waft.
dering, welke op zekere dagen in de hier toe gcDisTEL-RiDDEikS, zie Ktäder-Orde van Schotland, fchikte grote zaal in het twede hof van het Serrail
DISTILLEREN , hiet in 't gemeen gebrande waters aan het Turkiche hof gehouden word, om over
maken, anderfins ook alles wat men in de fchey- verfcheyde itaatszaken te raadplegen. De perfonen».
kunft door den heim gaan h a t , dat het 'er voor uit uit welke de Divan beftaat. zyn de groote Vizier r
druipt. Uit fpot zegt men het zyne verdiftilleren , de 6 andere Viziers, de % Cadileskers van Rumädat is doorbrengen.
nien en Natolien , de 3 TefFterdars of generale fchatDisTiNCTiE, onderfcheyd, een man van diftin- meeilers, de NifTangibachi als opper-kancclier, en
étie hiet die zieh door zynftandof verdienften boven de Netangi, die als geheimfehryver van ftaat is ? .
benevens enige fchryvers en notariflen. Zy begeandere aanzienlyk en beroemt gemaakt heeft.
DISTIKGUEREN, een onderfcheyd maken : zieh ven zieh gezamentlyk 4 maal ter week in de zaal
Diftingueren, boven andere willen uitfteken. Daar van den Divan, en blyven daar tot den middag,
van daan Diftin&ie onderfcheyd, en Diftinét, on- In dit vertrek geeft de oppervizier ook de vreemde
afgezanten opentlyk gehoor, zynde het gewulffei.
derfcheydentlyk.
DISTOWN ,DiyELST0WN, ftad in Northumberland daar vanverguld en met Arabifche letters befchildert.
De vloer is met tapyten belegt, en de drie banken
in Engeland.
DISTRAHEREN, van elkander trekken, ook ver- in de zaal zyn met zyde Hoffen overtrokken, waai
kopen. hy is zeer Düirait betekent hy heeft veel van de middelfte met karmozyn-roodfluweel bekleed is, waarop de grote Vizier zit Boven het
in 't hooft.
hooft van den opper-Vizier is een klein Vierkant
DISTRIBUÈRENT uitdclcn. Diftributie uitdeling.
DISTRICT,is de omtrek van een gebied, zo ver venfter, de Jalouzy genaamt, waardoor. de Sultan
lieh de gerechtigheid van 't een of 't ander gebied alles zien kan wat 'er in den Divan omgaat. Benevens ait yertrek is noch eeaauder/t welk met houte
nitfirekfc»
tri-

ÎW.
irâiien van dit gefcheyden is, waar in de gemene
bedienden op de vloer, die met tapyten belegt is,
ziiten.
DIVAN , i$ ook de geheime raad of het voorîiaamfte coîlegie te Tunis, Algier, en Tripoli in
Africa, waarin de Day prefideert.
DIVAN-BECHT, of BEY, is de hoogfte rechter in
Perzien 10 wel in burgerlyke als criminèle zaken ,
cn hy houd het gerechtshof in het koninglyk paleys. Aan hem gefchieden de appellen van alle de
provißtien des koningryks, en hy zit ook als rechter in de zaken van de Kans en andere Groten.
DIVANDUROW , zyn 5 of 6 eylanden vrm den In-

difchen- Oceaan , ten noorden van de Maldivifche
gelegen. Zy zyn klein, maar vruchtbaar, hebben
een gezonde lacht, en komen den koning van Cananor toe,
DIVAR , eyland in de Indiaanfche-zee in Azien,
^ten noorden van Goa gelegen , en de Portugezcn
toebehorendc, welke de inwoners tot het Chriften
geloof bekeert hebben.
D I V E , DOVA, twe rivieren in Vrankryk, waar
van de ene in Normandyen is, en zieh by S. Sauveur fur Dive in de Brittannifche-zee frort; de andere is in Poitou, en verenigt zieh met de Loire.
DIVELSBURN , vloed in Northumberland in Engeland.
DIVERS, verfcheyxlen, van diverfe mening zyn*
hiet in mening verfchillen. Daar word zeer divers
van die zaak gefproken * dat is, de een praat 'er
lus, de andere zovan.
DIVERSÏE MAKEN, hiet een blinde alarm maken,
verwarring aanrechten, dat men niet te recht komen kan. In denoorlog hiet diverlie maken, wanneer een veldheer op een andere plaats inbreekt,
en hier door de gene die een itad belegerenvan hun
yoornemen .denkt af te trekken.
DivEkTERiEN, hiet afhouden s afw enden , ook
'vermaken, verquikken ; divertiffement, af houding,
"^fwending , ook verquikking , verlultiging , kortswyl.
DivETO , kleine Had in Val di Demona in Sicilien , omtrent 2. mylen van Meffina.
DIVEXTE, kleine vloed in neder-Normandyen in
Vrankryk in hetlandfchapCotantin, welke zieh by
Cherbourg in de zee ftort.
DIVINERBN , raden, profecyen, waar van daan
divinatie, profecying.
DIVISION^ zyn in 't gemeen 6. gelederen, wanneer een bataillon of regiment en divißon marfcheert.
DIVISION, is by de vloot een zeker getal krygsfchepen, die onder 't bevel van een opper-offkier
flaan. Zomtyds beduid dit woord het derde deel
van een vloot die anders ook een efquadre hiet»
Zomtyds is 't het negende deel van een vloot, 't
welk dan gefehied , wanneer dezelve in 3. efquadres verdeelt word , nademaal ieder efeadre dan
in 3. diviliones gedeelt is.
DIVISION, hiet in Polen een zeker getal foldaten,
welke onder het bevel van een ilaroll: of waiwode
ïtaan, genoegzaam als een afgedeelt corps van het
gantfche Pooifclie ieger.

DÏV. DNI DGË.
TDivl, zee-haven in de provintie Tatta of Sinde
in Azien, aan den rnoud van den Indus 3 den-gioten Mogol toebehorendc
DIURNALE ROMANUM, is een daaglyks handbook

der Roomfchegeeftlykenen munniken, en een uit»
trekzel uit het Roomfche getyboek, gel'yk by n&
ieder orde haar byzonder dagboek heeft.
DIVULGEREN , Verbreyden , gemeen en wcreldkundig maken, onder den man brengen.
DIWANBECKI, zie Divan-Begbt.
D I W I Z A G O R A , zie Jungferberg.

DixMuiDEN, kleine itad in Ooftenryks Vlaande-"
ren aan den vloed Iperlee , 3 mylen" van Nieuwpoort, welke enigermaten gefortificeertis. Zy wierd
in den Utrechtfchen vrede ter gunfte van het huis
van Ooftenryk aan de Staten Generaal ingeruimt-,
en anno 1714 in den Raftadfchen vrede het huis van
Ooftenryk toegewezen.
D N I E P E R , N I E P E R , BORYSTHENFS, grote vloed

welke in Mofcovien ontfpringt, Litthauen van WitRufland fcheyd , en de Ukraine doorloopt , ook
het onderfcheydtufîchen dePooliche en Mofcovietfche Cofacken maakt , en van 't noorden ten zuiden by Oczakow in de Zwarte-zee loopt ; by den
mond is hy zeer breed, heeft verfcheyde grote wa~
tervallen van de klippen, die den fcheepsvaart verhinderen, en maakt by de 70. eylanden , waarop
de Zaporohifche Cofacken wonen.
D N I E S T E R , NIESTER , TYRAS , grote vloed,

welke uit het meir Niefter in het waiwoodfehap
Lemberg ontfpringt , naderhand Polen en Moldavien van een fcheyd , en zieh by Bialogrod in de
Zwarte-zee ftort.
DOBASS, provintie in Africa in Abyffinien, tuf*
fchen de koningryken Dangali en Patigara, aan den
vloed Magadoxo. Enige landbefchryvers -plaatzen
deze provintie in opper-Ethiopien.
DOBBERTIN* een adelyk Juffren kloofter in het
hertogdom Mecklenburg in 't vorftendom Wenden*
dicht by het ftcedje Goldberg.
DÖBELN , kleine ftad in de Leipziger-kreits in
Mifnien, aan de Freybergfche Mulda, 7 mylen boven Leipzig, keur-Saxen toebehorende. Daar by
is een oud geruineert flot , en worden in deze
ftad veel lakens en hoeden gemaakt.
DOBER, kleine vloed in neder-Lufatien, valt by
Dobermunde in de Spree.
DoBERiN, kleine itad in 't hertogdom Mecklenburg , zevendehalf myl van Roftock.
DOBLEN, flot en itad in Semigallien inCourland*
3 mylen ten weiten van Mietau.
DoBLiN, ftad in Samogitien in Littauen, aan de
grenzen van Courland, 6 mylen van Mitau.
DOBNIERA , fterke itad benevens een kafteel in
het waiwoodfehap Cracou in klein Polen.
DoBOY, DOWOY, fterk Turks flöt aan den vloed
Borna in Bofnien in Ongaryen, 't welk de keyzerlyken in November 1716 met akkoord veroverden*
en tot den grond verwoeften.
DOBRAN , itad , dicht aan de Ooft-zee in het
hertogdom Mecklenburg, daar de begraafplaats der
oude hertogea van Schwerin en een Luitersjuifrea
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dachtems hiervan maken de kinderen dien zondag
in die landen een pop aïs een afgodcnbeeld , ea
werpen het met grote vreugde in 't water. Dewy!
zy nu voorgeven als of zy hier mêe de dood uitr
Greven , word deze zondag de döde-zondag genoemt.
DODINA, fteedje en flot in Semigallien in Courland, ter linke hand van de rivier Dune, 7. mylen van
Mietau.
DOESBUKG, flad in het graaffchap Zutphen, daar
de oude en nieuwe Yffei te zamen loopt.
DOEVE , kleine flad in: de provintie Jempterland.
in Zweden.
DoEwiK, FORT DOESWICZ , fterke fchans aan
het voorgebergte Stavanger in Noorwegen.
DOGADO , of het hertogdom Venetien, legt tea.
zuiden aan het landfchap Polefme, ten wellen aan
hetPaduaanfche gebied, ten noorden aan het landfchap Trevigiano , en ten ooften aan de golf van.
• Venetien. Dit hertogdom begrypt de flad Venetien en andere piaatzen , benevens een kuft , die
niet ver in 't land'gaat , daar benevens ook vêle eylanden, niet ver van die kuft, welke le Lagune di Venezia genoemt worden.
DOG AL , zo word de prachtige tabbert genoemt,
DÖBSCHITZ, lie Dekfchutz.
.Doc E T A , ketters in "de écrite kerk, welke geloof- dien de Venetiaanfche edellieden by opentlyke plech-r
tfen datChnftus nietwaarachtigmaaralleen in fchyn tigheden dragen, welke uit zyde-ftof, fcharlaken *,
en andere kolteîyke Hoffen gemaakt is»
geleden had.
DOGANA, zie Douane,
DOCK is een beflote plaats die aan deniwater-kant
DOGAN BACHI, of DOCHANGI BACHI, zo word,
in de aarde gegravenis om fchepen te maken, of te
de opperite Vaikenier van den groten Sultan genaamt
calfateren,. 't hiet ook wel ecu Kom.
DOG DEN , zie Dagtio.
DOCKUM , ftad in Vriefland , 3 mylen van GroDOGE , betekent een hertog, en word gem een-"
ningen in Ooltergo aan den vloed E a , welke zieh
ïiiet ver daar van in de Duitfche - zee itort , lyk hierdoor de hertog van Venetien of van Gezo dat 'er de grootfte fchepen landen kunnen. Zy nua verflaan. T e Genua verkieft men alle twe jaar,
is de refidentie-plaats van het Admiraallchap van een nieuwen hertog , maar te Venetien blyft hy*
het zyn leven lang. Deze laatitgenoemde is het
Vriefland.
DOGNA , kleine flad in Epirus in Griekenland, opperhooft van fliet gantfche gemenebeft en prefldeert in aile collégien. De gemene wetten en or»
ten noorden van de flad Butrinto gelegen.
DOCTOR is de hoogfte eren-trap, dien men op- donnantien worden i n i y n naam afgekondigt, de
de Univerfiteiten in de Theology, Rechten, Me- brieven van uitheemfehe mogentheden. worden aan
hem geadreflTeert, de credentialen worden in zyn,
decynen en Wysgeerte kan erlangen.
DOCTRINE CHRISTIANA CONGREGATIQ , zie naam opgeftelt, doch hy ondertekent ze niet, maar
een flaatsgeheimfehryver : hy beantwoord ook de
Congregatio.
DocÜMENTEH, zyn fchrifteîyke oirkonden, waar vreemde afgezanten in naam van de republiek met
generale termen, op zyn naam worden alle raunlîîëe men iets bewyzen kan.
ten, geflagen, hy voert den titel van Sereniffimo ot
DODCHEIM , zie Dtunkorn.
DODEN OP EEN ScHip worden in de dekens Doorluchtigfte : hy heeft alle beneikien van de St,
van hun bed gewonden, en over het ftuurboord, Marcus-kerk te begeven , waaronder gemeenlyk
of ter rechte zyde van het fehip in zee geworpen, 26 kahunnikaten z y n , en het zo genaamde Primo't geen van een kanonfehoot verzelt word. De do- ceriaat of dekenfehap : deze kerk erkent ook geen
den over bakboord, of ter linke hand van het fchip ander rechtsgebied als van den Doge, warom d e over boord te w.erpen is oneerlyk, en gefchied aan zelve aanftonds na zyn verkiezing met zonderiinge
plechtigheden van die kerk bezit neemt; om kort,
feet d-ode vee.
DODE-ZEE , een grote meir in Judea , aan de te gaan, zyn gantfche-itaat is koninglyk en zeer
grenzen van't fteenachtig Arabien. Dit meir word prachtig; maar met dit alles is hy niet anders als een
gezegtop de plaats ontltaan te zyn, daar Sodoma en ware onderdaan van de republyk, en in veel fmk«
ken is hy 'er noch flimmer aan als de miniie raads—
Gomorra door't vuur v.erteert zyn.
7
DoDE-zONDAO, hiet de vierdezondag in de Va- beer, w ant in ilaats-zaken, dürft.hy uit eige gezag.
lien , Laetare genaamt , wyl op den zelven in 't zonder voorweten van den raad niets onderneinen;
•jaar 965. in Sileiien en Polen het eerft de Chriitely- in de collégien, waar in hy prefideert, heeft hy
ke Godsdienft ingevoert is, de afgoden-beelden af- . niet meer als twe Hemmen, hy.moetalle zynehan»
gebroken en In 't water geworpen zjn,. T o t ge- deîingen met de prootfte Yoorzichtigheid beitieren ?
DOBRE, ftad in Mafovien in Polen.
, Had in het waiwoodfchap Cracou in
lüein Polen.
, t , ., DOBRILUGK , kleine ftad , heerlyidieid , flot en
amt in neder-Lulatien, aan den vloeaDober, vier
iîiylcn van Lubben.
. ^r r .
. _t
DOBRINA, waiwoodfchap m Mafovien, in Polen,
tuflchen Cujavien en Pruiflen, en begrypt hetzelve
3 kaitelenyen, naamlykDobrina, Ripin, enSlonsk.
De hooftitad hiet ook Dobrina.
DOEROE , ftad in wit-Ruiland, 3 mylen van Mfcisîaw, aan den vloed Cziorna, daar de] Ruften den
3o.Auguftus 1708. het Zweedfche-leger aangrepen.
DOBWSKA, heren-ftad in de Koniggratzer-kreits
in Bohemen.
DoBiiuziNiscHE TARTAREN, bewonen omtrent
Bulgaryen de landftreek Dobrucin om Varna en
Syliitria.
DOBR2IN , kleine Had in Polen in het landfchap
Mafovien benevens een flot op een rots, en word
het omleggende gebied Dobrina genoemt , waar
van hier boven.
DOBRZIZ , marktvlek en flot in de Podwertherkreits in Bohemen, daar een grote wildbaan is.
s ? DOBRICZE

DOG. DOH. DOT. DOL.

DOG.
to lay niet veeî te verantvvoorden w.ü licbben. Zo
dra hy verkoren word moeten zyn kindeien, broeders en bloedvriendcn alle opentlyke amtenneerleggen,en zo lang zyn regeving duuit, duvven zygeen
hoop tot enige bediening opvatten. Hy dürft zonder
witdruidyk verlof van den raad geen ogenblik uit
de Had gaan , warom men van een Doge zegt,
dar hy by opentlyke plechtigheden een koning, in
de raadplegingen een raadsheer, m aar in de Had en
in zyn huis een gevangen man is. Onder andere
hoedanigheden , waarop gemeenlyk by de verkiezing van een Doge gezien word, zyn voornaamlyk deze drie : eerftlyk dat hy uit een oud adelyk geflacht
geboren z y , ten tweden reeds eniglins bejaart,. en
ten derden, dat hy geleerd hebbe toe te geven, en
zieh te ondervverpen. Maar men ziet gemeenlyk in
de verkiezing op zulk een man, die de repubîiek
reeds in verfcheyde gezantfehappen gedient heeft.
De verkiezing van een Doge gefchied op volgende
wyze : zo dra de laatit geftorvene ter aarde bettelt
is, komen alle de Edelen, die over 30. jaren oud
2yn, in het paleys van t>t. Marcus by-een. Daar
worden eerft 5. zo genaamde Corredtores verkoren,
welke de artykelen, die de toekomende Doge bezweren moet, opfteilen. Daarop taften alle de edelîieden die 'er tegenwoordig zyn in een zekere Lotbus, die met zilvere balletjes of kogeltjesgevult is-, en
30 daar onder zyn vergult; de gene die de goude te
benrt vallen goojen 9 daar van onder • 24. zrlvere, en
loten hierna op een nieuw. Degene die daarop de
9 vergulde balletjes bekomen, verkiezen weer 40.
andere, die egter alle van verfcheyde familien zyn
moeten, en de te voren gemeldenegen kunnenzich
zelven weer mee onder deze 40. verkiezen. Deceive loten weer op degenoem.de wyze, dat'er
maar 12. overig blyven. Van deze twaalf verkieit
de eerfte onder hen drie, en van de overige elf ieder twee, zo dat 'er te zamen 25. uitkomen. Deze
worden weer door 't lot tot op 9. vermindert, welke andcrmaal 45. anderen, en alzo ieder 5. benoemen. Her lot vermindert hier na hetgetal van deze
laatft genoemde tot op elf, en deze verkiezen eindelyk 41. die, na dat zy voorheen door de itaatsraden beveftigt zyn, de eigentlyke verkiesheren van
den Doge zyn, en ten minften met 25.ftem-men
den Doge maken. Die tot Doge verkoren is,
heeft geen macht om deze waardigheid neer te
leegen, maar de republiek heeft wel macht om
hem af te zetten. Zyn inkomen is niet veel, en
wat hy uit de gemeene ichatkamer tot zyn
gewoonlyk falaris krygt , word gezegt omtrent
Ï2COO. ryksdaalders te beiopen, zo dat men meeftendeels ryke heren tot deze waardigheid verkielt.
Zyn kleding beitaat daarin, dat hy op het hooft
een zonderlinge foort van kroon of muts draagt,
welke boven als een hoorn gebogen is, en daarom
00k il Corno genoemt word. Om de fchouders
draagt hy een mantel van bont met hermelyn, byna
gelyk de keurvorften, Wanneer een Doge geftorven is laat hem de republyk op haar koften prachtig ter aarde beftellen, doch niet eer,voor dat eerft
alle dingen wel onderzocht , en voorheen alle
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betaalt zyn. By debegraaffenis verfchynen de raadsheren in rode klederen, tot een teken dat de republiek onfterflyk is. De tuflchenregering duurtFelden langer als 8. dagen, in welke tyd het meelt'e
van de ftaatsraden af hangt; bly vende de henaat en
de andere collégien ondertuffehen opgefchort. De
tegenwoordige Doge hiet Giouanni Cornaro , u:t
een oud en voornaam geflacht van Veneüen, welke
den 22. mey 1709. verkoren is.
DOGGEN BURG , zie Toggtnburg.

DüGGjts-zAND , grote zandbank en vîek in de
Noord-zee , ten noordweilen in de provintie van
Holland.
DOGLIANI , kleine ftad aan de grenzen van't hertogdom Montferrat, in het lancu'chap Mondovi in
Piémont.
DOHNA, kleine ftad in de Meifnifche-kreits, arr~
derhalf myl boven Drefden. Dicht daar by legt de
oude verwoefte bürg Dohna, waarvande heroemde burggraven van Dohna voorheen den naam gevoert hebben, die noch hedendaags in de burggraven en graven van Dohna in Pruißen bloeien 9
welke de vrye ftands-heeriykheid Wartenberg ze~
dert 1719 bezitten , na dat de Silefifche linie der
graven van Dohna uitgeftorven was.
DOIRE , vloed in Italien, welke aan de grenzen
van het Wallifer land ontfpringt, en zieh in't Montferratifch gebied in den Po Hort.
DOIRE, vloed, welk op den berg Geneve in Dauphiné ontfpringt, en zieh een weinig beneden T u rin in den Po it ort.
DOL , ftad in opper-Bretagne aan de grenzen vaa
Normandyen, benevens een citadel, en een bisdom
onder den aartsbiffchop van Tours behorende.
DOLCB AQUA, kleine ftad aan den kleinen vload
Nervia niet ver van de Liguftifche-zee in Piémonts.
m Italien, benevens een flot op een rots. Zyisde
hooftftad van een klein Marquilaat van den zelveu
naam , 't welk ten ooften en ten zuiden aan het
Genueefche gebied, en ten weiten en noorden aan
het graafichap Nizza grenft.
DOLCE , lead aan den vloed Adige in 't Veroneefch gebied in Italien.
DOLCE , GOLFO DOLCE , grote zee-boezem en

een ftuk van de grote golf van Honduras, in de provintie Vera Paz in noord-America, 60 Engell'chc
mylen van de ftad St.Jago di Guatimala, Aan dezen zee-boezem leggen^twe vlekkeii, St. Thomas
de Caftilia en S. Pietro genaamt , waar heen. der
meefte Welt-indifche Waren als Cochenille , Cacao , koftlyke balzem, boom- en andere wol in zekere daar toegemaakte pakhuizen gebracht, en daar
na door de Spaanfche fchepen in July of Auguihis naar;
Europa afgehaalt'worden:,
DOLCIGNO, zie Dulcignoè
DOLDER ,, zie poller.

DOLE , welgeboude en zeer fterke ftad aan den:
vloed Doux in Franche Comté, benevens een Univeriiteit en Parlement.
DOLGEK, meir in de Ucker-marck by Templin^
van waar men in de Havel kan varen.
erfgsnamen DOHNA-, ftad in het waiweedfehap Reuïfcn m

Polen»
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DOLK, is eenkortzydgeweer, waar van zichheDOMFRÖNS , kleine ftad benevens den titel van
dendaags de vechters en de moordenaars bedienen. een graaffchap in het landfchap Maine in Vrankryk
OOLL.\RT , grotezee-boezem aan de Duitfche-zee aan den vloed Mayenne.
' tuffchen Ooftvriefland en Groeningcn, daardeEmbs
DOM-HEER, zie Canonicus.
in de zee valt. Word ook wel de zee-boezem van
DoMiCELLI , zo wierden voorheen de geappanageerde of uitgezette heren genoemt, en betekent
Embden genoemt.
zo veel als jonge heren, dewyl de eerftgeboren alDOLLENSTEIN, zie Dal ft ein.
DOLLER , DOLDER , kleine vloed in Sandgan, leen den titel van heer voerde. Noch tegenwoor*
welke in 't Vogelifch gebergte ontfpringt, voorby het dig noemt men in enige hoge fti&en de jonge en
fteedje Maasmunfter loopt, en zieh benedenMuhl- by-kanunnikenDomicellaar-heren, en men vind'er
zulke achttien in het dom-kapittel te Bamberg,
häufen in den vloed 111 giet
DOLLING, Hot in opper-Beyeren, 3 mylen van welke de andere 2,0. kanunniken toegevoegt zyn.
DOMINAU, DOMNAU, kleine itad in de provintie
Ingolttad onder 't rent-amt München behorende.
't Is het itamhuis van het adelyk geflacht van Dol- Natangen , in Brandenburgs-Pruiffen,
DOMINGO, zie Dominique.
ling, dat in de i6de eeuw uitgeftorven is.
DOMINGO DE LA CALCADE , Had in het kleine
DOLL MAR , een vandehoogite bergen inhetvor•ftelyk graaflchap Henneberg, op welkers top her- landfchap Rioxa in oud-Caftilien , aan den vloed
tog Maurits van Saxen-Zeits een fchoon luit- en Caglera , was voor dezen een biffchoplyke ftad,
jacht-flot heeft laten bouwen , waar uit men een maar heeft deze waardigheid door den inval der
aangenaam gezicht over Franckenland, Thüringen Moren verloren.
DOMINICA IN ÄLBIS , zo noemt men by de
en Heilen enige mylen ver heeft.
DOM of D O N , is een eertitel by de Portugezen Uooinichen den eerften zondag na Paaffchen.
DOMINIKANEN , beroemde munnik-orde , dus
en Spanjaarden, welke denzelven voor de doopnamen der voorname mansperfonen zetten , als by naar S.Dominicus genoemt, wiens regels zy in de
voorbeeld Dom Pedro, Dom Diego enz. betekent 13 eeuw aannamen. Johannes Michaelis heeft hen
hervormt, en paus Paulus V. naar de nieuwefchik*
xo veel als een heer.
D O M , zo noemt men de katbedraleof hooftkerk king in't jaar i6o8.geconfirmeert. Hun voornaara•fte werk is dat zy zieh op'tprediken ieggen, waarvan een aarts-of bisdom.
DOMANTZ , wel bewaart flot in 't vorftendom om zy ook in 'r gemeen de Predik-orde genoemt
Schweidnitz in Silefien, den graaf van Oppersdoif worden. Zy beilieren in Span] e de behende Inqui*
fitie , en hebben met de Francifcaners wegen de
toekomende.
onbevJektc Ontfankenis van de H. Maagt, en met
DoMAsLicz, zie lhaus.
DOMBES, LE PAIS -DE DÖMBES, klein landfehap de Jezuiten over de wyze om de Chinezen tot het
In Vrankryk, 't welk door de Saone van Beaujolois Chriitelyk geloof te bekcren grote gefchillen. Zy
word afgezondert, en in 't overige van het land- gaan in 't wit gekleed, maar als zy uitgaan doeu
fehap Brette omringt word. Het beitaat uit elf Ca- zy noch een zwarten mantel en zwarte kap aan,
ftélenyen, heeft ook zyn eigen Parlement, is een Daar zyn ook nonnen van deze orde.
DoMiNEREN , bevelen , gebieden. Maar , het
fouverein vorftendom en hoort den hertog van Maine , een natuurlyke en gewettigde zoon van den zyne verdominéren , hict ailes doorbrengen , vervorigen koning Lodewyk XIV. De oudfte loon quiften.
DOMINIQUE , DOMINGO , een van de Antillifche
van den voornoemdem hertog, die den 4. Maart
1700. geboren is, voert den titel van prins van Dom- eylanden Barlovento in noord-America , 't welk
bes , en hem te gevallen is het ook tot een pair- zeer vruchtbaar , en de Caribes onderworpen is,
hoewel 'er de Engelfchen ook iets van heb»
fchap gemaakt.
DOMEINEN, zyn eigentlyk zulke goederen, wel- ben.
ke , wyl ze onaffcheydelyk tot de kroon of regeDOMINIUM, het eigendomaan eenzaak, ook de
ring behoren, door den koning of vorft niet kun- heerfchappy over een ander.
xien verwydert worden, tenzy het met bewilliging
DOMINIUM DIRECTUM, eigendomover grond en
der gezamentlyke ftanden gefchiede.
bodem. Dominium utile de nuttige eigendom >
DOMBO, DOMBRQ, kleine Had en kafteel in op- wanneer men de zaak gebruiken en zieh te nutte
per-Ongaryen , is verfcheyde malen door de Türken maken kan.
DOMINIUM EMINENS, is een recht, waar door de
geplündert en afgebrand.
DoMBROiuzA , DEMBRORIZA , vloed in Walla- opperheer in val van nood tot welzyn van de gechyen , welke by de ftad Argifch aan de Zeven- mené zaak over de goederen zyner onderdanen ook
bergfehe grenzen ontfpringt, en in den Donau valt. tegen hun wil difponeren kan, by voorbeeld, dathy
in zulk geval hunhuizen afbreken, hun koorn-maDOME NGO, zie Dominique.
^ DOMES NÉS , voorgebergte in Couriand , ftrekt gazynen aantailen kan enz.
DOMINUS DIRECTUS, hiet de erf-cyns- of leen«
zieh ten noorden in den Lyfiantfchen zee-boezem
uit , en is wegen zyn ver uitftekende zandbank heer, by v/ien het leen van en goed moet genomen
voor de fchepen die naar Lyfland zeylen willen ge- worden.
DOMINUS JURISDICTIONS, een gerichts heer.
vaarlyk.
DOMITS, vetting aan de Elf, daar de Eide daar
D:>MESTIQTJEN , de huisgenbten, in 's gclyk de
beulenden van een groot heer»
ja valt, in 't bcrtogdoia Mecklenburg 3 beneveius
een.

DOM. DON,
een beroemde t o i , den hertog van MecklenburgSchwerin toebehorende.
DOMITSCH, kleine ope keur-Saxifche Had aande
Elf, beneden Torgau in de Mifniiche-kreits, benevens een Reken-hof, de Johanniter -orde toekolii ende.
DoMLESCHiG , kleine landflreek in 't Graauwbundter land , in 't bisdom Chur, 1. myl lang en
een vierde van een myl breed.
DOMME, Had benevens een flot in Vrankryk, in
t landfchap Perigord aan de grenzen van Quercy.
DOMMEI. , vloed in Brabant , welke zieh by *s
Hertogenbofch met de Aa verenigt, en by Crever
cœur in de Maas valt.
DOMNAU, kleine ftad, flot en beroemt kloofter
in Brandenburgs-Pruiilen , 5. myien van Koningsbergen.
DOMO D'OSCILA , of D'OSULA, kleine gefortifi-

eeerde ftad in 't hertogdom Milaan, aan den vloed
Tofa, in het graaffchap Anghiera.
DOMP AIRo ,"ftad en Ilot in Portugaaî, wierd 1711.
door de Spaanfche troepen van den hertog van Anjou ver overt.
D O N , vloed in Vrankryk in Bretagne, welke by
Juigne ontfpringt en zieh in de Vilaine ftort...
D O N , zie Tamis..
DON GRATUIT, zie Donum gratuit um*
DON A, zie Hirjchberg.
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DONATÖ, kleine vloed in Calabria oitra', welke
zieh in de Jonifche-zee liort, in 't ryk van Napels..
DONAU, grote vloed in Europa, welke te Donefchingen in Zwaben in 't Furflenbergfche gebied
ontfpringt, by Ulm fcheepryk word, en zieh, na
dat hy Zwaben, Beyeren, de Ooftenrykiche erflanden en Ongaryen door ftroomt, en over 60 aanzienlyke rivieren tot zichgenomen heeft, door6armen
met zulk een hevigheid in de Zwarte-zee ftort, dat
by gezegt word by de zo-Franfche myienzyn zoet
water in zeete behouden, na dat hy van 't weiten
ten ooften over de 700. mylengelopenheeft.
DONAU-ESCHXNGEN , zie Donefibmgen*
DONAVETZ , zie Dttnavetz,..

DONAUSTAUF , kleine ftad en heerlykheid in Beyeren , 1. myl van Regensburg , benevens een landgehellt. Het daarby op een hogen berg geiege ilot
van denzelven naam is in den dertig jarigen oorlog
taamlyk verwoeit.
DON AU THAI, een ftreek lands in Zwaben, van
den oorfpong des Donaus aan tot aan H e g o w r
waar in Sigmaringen, Dutlingen en Mohngen leggen*
DONAWEKT , DONAUWERT , welgebouwde ftad-

aan den Donau, by den mond van deWernitz, in.
't hertogdom Beyeren 6. mylen van Augsburg aar*
de Zwabifche grenzen, 't Was voordezen een vrye
rykftad, maar toen zy wegen de religie-gefchillen,
in denkeyzerlyken ban verviel, ende executieden
DONATIO CONSTANTIN; ANA , of G I F T VAN CON- keurvorft van Beyeren opgedragen wierd, heeft deSTA NTYN , is een verdichte bulle , waar mee de ze naderhand dezelve 't meefl in gehad. Zy wierd
Roomfche pauzen willen bewyzen dat keyzer Con- den 9. Juny 1705:. wel door een keyzerlyk decreet
flantyn de Groot aan paus Sylvefler voor den doop, weer met haar vorige Ryksvryheid begunftigt.»,
dien hy van zyn hand ontfangen had, het keyzerlyk maar in den Badenfchen vrede 1714, is zy weer aaa
paleys, de ilad Rômen, in 's gelyk alle Weiteriche. keur-Beyeren ingeruimt. Aan 't eynde van de ftad,
en iuliaanfche lancichappen, provintien en fteden legt het beroemde kloöfter van 't heilige Kruis, 't
in cigendom geichonken heeft , en de. Roomfche. welk eenabt heeft, en niet.vervan deftadis de bekerk de voikome rechtsdwang en gezag daar over, roemde Schellenberg, daar de bondgenoten 1704. eerx
ingeruimt; welke bulle evenwel by Staat-en Hifto- heerlyke overwinning op de Franfchenbehaalden.
DONAWITZ, een oude verflikte en verftopte armrie-kundigen geen gek.of vind, noch ook van den
keyzer of andere mogentheden ooit* aan den paus van den Donau , boven Belgrado in Ongaryen 9
toegeftaan is. De Roomsgezinde. geeftiykheid wend welke tuilchen moerallen doorloopt, en de Donau.
noch veel andere giften, voor J., welke van deFranc- met de Ternes verenigt. De keyzeriyke veldheer
kifche keyzers Pipyn , Karek den Groten , Lode- van de ruitery, graaf van Mercy liet denzelven ia
wyk den Vromen ', ook van keyzer Otto I. Ru- 't voorjaar 1717. fchoon maken<, tot den.fcheepsdolf I. Hendrik VII. Kai el IV. en andere meer vaart bequaam, dat hierna de keyzeriyke fchepea
door dezen arm in de Ternes--, van daar by Panaan den pauilyken >toel zouden gedaan zyn.
DONATISTEN, een fe&e in de Chriftenheid in de zova weer in den Donau, komen , en hier door.
4. eeuw, wiens flichter Oonatus, bifTchop van Car- Belgrado omvaren konden, gelyk ook door dit midthago , door zyn navolgers by na als een god ge- del de belegering en de verovering van die veiling
ëert , en gezegt wierd zander zonden te zyn,. veelgemaklykergevallen is..
Hy gaf voor dat Chrittus eenwezig met den Va- DONCASTRE ,, grote en volkryke ftad in Engeland,
rier , maar evenwel geringer als de Vader was. in de provintie Yorck aan den vloed Done, daar
Waar uit zyn navolgers befloten, dat gelyk de Va*, goede koopmanfehap gedreven word.
DoNCHEitY, kleine Franfche ftad in het landfchap
der over den Zoon was, zo wasooxdeZoonboven
den H.Geeft. En dewyl zy meenden dat de kerfc Rhetelois in Champagne aan de'Maas, nietver van
te enemaal onrein was, zo moeften zieh de Dona- SedanDONDÂNGEN, kleine ftad in Courland, 8,mylen
tiften weerlaten dopen, en op dat zy tegen devons
niflen der ( "oncilien zieh mochten handhaven, voeg- van Goldingen.
DONDER GEBERGTE, zie Acrocermma»
den zy zieh by de Wandalen, en leefden gruwlyk
DONESCHINGEN, flot en groot vlek in het graafmet de andere Chriftenen. Maar na dat Africa in de
landen der Türken geraakt is, zyn zo \v el. de Do- fchap Furftenberg in Zwaben ,. 1. myl van Ulm*,

natiften als de. rcchtgelovigen verdelgt,-

daar de Donau ontfpringt,

Dojfe-

zj%

DOR.

DON. DOR.

DONETZ, DONIEC SowifcRSKi, rivier in °t land
tier Coiacken in de Ukraine, welke inJt gebergte
tuet ver van Bolgovi ontfpringt, en zieh by baoey
in den Don ftort. Zy word ook anders de Kleine
Tanais of Don genoemt.
.
DoNGbiB£RGH£, ftad, flot en graaffchap m Braband , waar van een graaflyke tamilie den naam voert.
DONIEC SOBIERSKI, zie Dornte.

DONJON, BORSTWERING, is een verheve plaats

in een veiling, daar men zieh by een belegenng in
den uiteriten nood naar toe retireert, ora met den
vyand noch te capituleren.
DONISCHE COSACKEN , wonen om àcn vloed

Don of Tanais tot aan het Mceotifch moeras en
Crimfch-Tartaryen , genéren zieh met den roof,
ftaan onder de befckeroiing van den Czaar, en dienen hem voor geld in den oorlog.
DONNLRSBERG, is een beroemde hoge berg m
de Palts, 3. mylen van Worms, midden op den
ïelven legt een dorp, Donnersfeld genaamt, daar
voor heen een Hot geweelt is. Boven op den berg
fciet men noch de pumhopen van een kloofter.
DONNIGSTEINER BRONNEN, Tit Jillerborn,
DONUM G R A T U l T t M , DON GRATUIT o f VryWll-

lige gift, is een extraordinaire beiaiting die op zommige plaatzen op zekere tyden van de onderdanen
gevordert, en dikwils zo fcherp als de grootlte fchuld
ingemaant word. Diergelyke moeten de Standen
in Languedoc alle jaar, en de geeftlyken in Vrankryk aile 5.jaar hun koning opbrengen, die gemeenlyk 5. of 6. millioen bedraagt. Zie Décima.
DONZI, kleine Had aan den vloed Noaym in het
Franfche landfchap Nivernois. Het omleggende gebied hiet Donziois, voert den titel van een hertogdom, en komt het huis van Mazarini- Mancini toe.
DooRLucHTiGHEiD , is een hoge titel, welke den
keurvorften, hertogen, palts- land- en mark-graven en
tndere vorftelyke perfonen, princen en princefTen gegeven word.
DOOR-METER , Raion, kunilwoord in de krygsbouw-kunft. De grote halve Doormeter loopt van
het middelpunt tot aan de fpits van het bolwerk.
De kleine halve Doormeter loopt van het middelpunt maar tot aan de keelpunt van het bolwerk.
DOORNE, marktvlek in Gelderland op de Veluw.
DoORNiK, zie Tournay

Oxfordshire in Engeland, niet ver van daar de rfc
vieren Tame en His te zamen komen.
i^oRCHhsTPR, DORSETSHIRE, landfchap in En«
getand, \ wek ten ooften aan Hant, ten noorden
aan Wilt en Sommerfet, ten weiten aan Devon, en
ten zuiden aan de Bnttannifche-zee grenit, en in
de lengte 45. i nc i e breedte 25. Engelfche mylen begiypt. Het is beroemt wegen zyn wol, die men
voor de belle in Engeland houd,en wegen de maltbomen. De hooftiiad hiet Dorchefter, legt aan den
zuidelyken oever van den vloed Frome, 4 mylen
van de zee, en heeft den titel van een markgraaffchap.
DORCY, kleine plaats in Champagne, een vierdc
vaneenmyl van Sedan, daar alle zaken,die in en uit
Vrankryk gevoert worden , bezichtigt en vertolt
worden.
DORDOGNE, vloed in Auvergne in Vrankryk ,
welke beneden Bourdeaux in de Garonne valt.
DORDRECHT , DORT , grote , ryke en fchone
koopiiad in zuid-Holland, 3 mylen van Rotterdam
aan de Maas, welke hier ter piaatze deMerwe hiet,
en met het zo genaamde Biesbos een klein eyland
om de ftad maakt, waar door zy zeer fterk is. Zy
heeft in alle de vergaderingen der:Hollandfche fteden de eerite Item, het muntrecht, en het ftapelrecht van de rhynfche wynen. In 't jaar 142.1. is
zy door een groten watervloed van het valte land
afgezondert , en 1618. is de beroemde Dortfchc
Synode milchen deGomariften enArminianen over
het gefchil van de eeuwige verkiezinghiergehouden.
DORENBURG , zie Tor da.

DoRFFtN, een landgericht in neder-Beyeren aan
de Her, 3 mylen van Ingolltad, onder 't rentamt
München-behorende.
DORHEIM , welbewaart Hot in Watteravien niet
ver van Geinhaufen, 't welk de ryks-vryheren van
Holtshaufen toekomt.
DORIA , zie Doire.

DORIA, beroemt en voornaam gellacht te Genua,
't welk hedendaags den titel van hertogen vanTurfis en voriten van Melfi voert. De vader Johannes
Andreas Doria, prins van Melfi , hoiid noch de
Spaanfche party van Filippus, en wierd daar over
1710. te Milaan door een opentlyk manifeft voor
een rebel en Majettcit-fchender verklaart , en al
zyn goederen in 't Milaneefche geconfisqueert.
DOPPIA Di SPAGNA , Doubloen of Piftool, is een Maar de zoon Andreas Doria hield de zyde van
Spaanfche goude munt, welke 3z. realen geldt, maar het huis van Ooitenryk. Uit dit huis is ook de
nu op 40. verhoogt is. T e Milaan geld zy 2,1. Li- hertog van Turlis gefproten, welke ook de Spaanre, en de Italiaanfche gelden daar 13. Lire. TeFlo- fche-Franfche zyde bîeef aanhangen, en darom mee
rencen geld een Italiaanfche zo veel als 30. Faoli, zyn goederen in 't Milariees en 't ryk van Napels
en een Doppia di Venezia is 23. Lire. In Holland verloor.
DoKLA,HefIen-CafTelfche voogdy in Thüringen,
worden de Piltolen gemeenlyk tegen negen gulden
by Muhlhaufen.
en negen iluivers uitgegeven.
DOR M A EL , kleine ftad in 't quartier van Leuven
DORA , DOUREFELD , gebergte in Noorwegen.
in Brabant.
DORA BALTEA, zie ùoire.
DORMANS , vlek in Champagne aan de Marne,
DORA RIPARIA, zie ùoire.
DORACA, kleine ftad in Arragon aan den vloed waar naar een beroemde familie in Vrankryk den
naam voert.
Xiloca daar zieh een lang onderaarts hol bevind.
DoRNBfcRG, amt in 't landgraaffchap Helfen, in
DORÂT, kleine Had aan den vloed Sève, in het
het graaffchap Ziegenhayn, den vryheer van Dornlandfchap Manche in Vrankryk.
DOROUSTER. , kleine en meeft verwoeile ftad in berg toekomende,
DORN-

DOR;
••DouKïnG-, flot en graaffchap in Frânckenland,
îiiet ver van Neurenberg, den markgraaf van Ansbach toebehorende.
" DORNEERG , oud flot en aanzienlyk ampt in het
opper-graa ficha p Catzenelnbogen, Heffen-Darmftad
toekomende. Voor 22.0. jaaren hebben de graven van
Catzenelnbogen hier hun refidentïe gehouden , maar
het ilôt is in den laatften Franfchen oorlog door de
Franfchen geruineert. Voor 4co.jaaren liep deNekker hier voorby, en by Trebur in den Rhyn. Maar
dcwyl die vloed by na alle jaren wyd en breed het
land overftroörnde (waarom de omleggende landftreek noch hedendaags het Ried genoemt word)
hebben de graven van Catzenelnbogen het eindelyk
met grote korlen zo ver gebracht, dat dezelve beBeden Heidelberg afgegraven is, en in den ftroom
waar in hy nu is, geleyd.
DORNBEUERBN, DORTSBIEREN, Had in Zwaben

DOR. DOS. DOT. DOU.
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DORSETSHIRE, zie Dorcheßer.

DORSTEN, Had in Weftphalen in het graaffchap
Recklinghaufen, -is klein maar beveftigt, legt aande Lippe, en hoort het aarts-ftift keulen toe.
D O R T , zie Dordrecht.

DORTMOND, de sde vrye ryks-en Hanfe-ftad in
de Weiffaalfche kreits aan den vloed Ems in het
gaaffchapMarck, 6. of 7. mylen van Muniter. 'tis
een veiling, en zy begrypt een vry ryks-graaffchap
onder zieh-, geniet rol-vryheid door 't gantfehe ryk,
en rs van den Lutherfchen Godsdientt. Daar is ook
een Illufter fchool , gelyk ook een Dominicaner
en een Franciskaner-benevens aj.vrouwe-klöo*
iters.
Dos, BRUIDSCHAT , is het geld 't geen een huisvrouw haar man zodanig inbrengt, dat zy 'er den
èigendom van behoud en hy het vruchtgebraik
hebbe. Hier zyn de Paraphernalia of andere toe «
gebrachte VrouwJyke goederen gants van onder*
fcheyden.
DOSSE , vloed in de .Marck Brandenburg , dort
zieh in de Havel en vliet met denzelven eindelyk
in de Elf.

aan de Fuflach tuflchen het Bregentzer Woud en
het graaffchap Embs , on der het Ooftenrykfche
graaffchap Veldkirchen behorende.
DORNBURG, flot in 't Anhaltfche gebied niet ver
van Zerblt, en ook daar onder behorende, daar
Johann Ludwig, vorft van Anhalt-Zerbft, gerefiDOSSOLO, zie Da/oh.
deert heeft, die den i nov. 1704. geftorven is, en
D O T I S , D O T E S , zie Tata.
3 princen en een princes heeft nagelaten.
Do TT N AU , vlek in Zwaben aan het Zwarte
DORNBURG , kleine ftad , flot en amt aan den Woud, daar een goede zilver mijn is, de abdy van
linken oever van de Saale, op een berg in Thürin- St. Blafius toekomende.
gen, een myl van Jena, den hertog van Saxen-WeyDOUAIRIÈRE, eenkeyzerlyke, koninglyke, vormar toekomende. Onder het ilot aan den voet ftelyke, graaflyke, vry-heerlyke of adelyke wedu**
van den berg legt een dorp, daar een pas en brug w e , die van haar weduwlyken erffchat leeft.
ever de Saale gaat. anno 1717- is dit fteedje byna
DOUANE, DOGANA, is een plaats daar de impo*
te enemaal in de afch gelegt.
ften en accyfen van de waren betaalt worden.
DORNEGG , dorp en fterk flot in *t Canton SoloDÖVARNENES, kleine flad in deFranfche provintiiurn, daar een brug over den vloed Bies gaat.
tie Bretagne, benevens een grote en goede haven
DORNHEIM , PORNEM , kleine ftad aan 't Zvvarte aan de baai van Dövarnenes.
woud in Zwaben , den hertog van Wurtemberg
DOUAY , grote en flerke ftad aan den vloed Scar <
toekomende. In augufhis 1718. is deze plaats door pe in Walfch Vlaanderen, aan de grenzen van de
t vuur van den Hemel aangeftoken , en op een beyde graâffchappen Artois en Henegouwen, becénig huis na verbrand.
nevens een caftellany en univerfiteit, welke 1563,
DORN HOFF, flot in 't Jurger-quartier des hertog- van koning Filippus II. van Spanje geflieht is-, de
doms Karinthien, het huis van Ooftenryk toeko- kroon van Vrankryk zedert den Akenfchen vrede .
mende,
1688. toekomende , 5. mylen van Cambray. De
DORNICKE , vlek in 't eigentlyke hertogdom Hol- Franfchen hebben de veflingwerken zeer verbetert,
ftein , in 't amt Bordesholm , aan het Pleuner ook aldaar fluizen gemaakt, waar door niet alleen
meir.
de diepe grachten met water gevult, maar ook het
DORNOCK , kleine flad benevens een grote en platte land onder water kan gezet worden. Eertyds
goede haven en een citadel in het noord-Schotfche hebben de Franfchen het grote tuig- en giet- huis
landfchap Sutherland aan de zee*engte van Dornock, van hun gefchut hier gehad, waaï van zy egter
2 y is de refidentie - plaats van den biflchop van het overvloedige gefchut in 't jaar 1709. naar KaCaithneiT, die onder den aartsbiffchop van S. André merik gevoert hebben. In 't jaar 1710. wierd debehoort.
ze plaats benevens het fort deScarpe, 't welk even
DQRNSTAD , kleine (lad aan den vloed Clatt in buken de ftad legt, door de Bontgenoten na een
harde belegering verovert, maar den 15. Augufhis
*'t hertogdom Wurtemberg in 't Zwarte-woud.
D O R O , vloed in de Ierfche provintie Lagenia, 1712. wierd het fort door de Franfchen weer ingenomen, en de ftad moeft den 9. September het zelwelke zieh by Arkloe in de Ieriche-zee flort.
DOROTHEA , kleine veiling in de Africaanfche ve lot ondergaan.
DouDEviLLE, groot vlek in Normandyen, 7 m,
provintie Guinea, op de goud-kuit in Africa, ten
-ooiten van de Caap van drie Punten, den koning van Rouen.
DOUBLOENEN, zie Doppia ai Spagna.
•yan PruifTen toebehorende.
DOUE , kleine ftad in het Franfche landfchap AnDOROTHEEN-STAD, zie Berly»,
jou.
DÖIU>T, zie D*rpu
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DOIT, DRÄ;
l

en item in t parlement van lerland, en een bisdom,
DOVERN, voogdy in'thertogdom Bremen, be- dat onder den aartsbiiTchop van Armagh ftaat.
DOUWNEHAM, itad in Norfolck in Engeland,aan
fievens een grot? landftreek tuffchen de Aller en
Wezer, welke voorheen tot het flitc Bremen be- den vloed Oufe.
Doux, grete vloed in Franfche Comté, welke uit
hoorde, maar in den Nimweegfchen vrede 1680.
van Zweiten aan het huis ßrunswyk-Luneburg af- den berg Jura ontfpringt en zieh te Verdun in de
Saone ftort.
D^wGLAs/ftad in Cluydesdale in zuid-Schotland,
D o u z i , vlek aan de Cher in het bisdom van A~
aan een vloed van den zelven naam, welke zieh miens in Picardyen.
by Larrik met.de Ciuyd verenigt, waar paar een
Dow A NE, zo word het koophuis der Chriftenen
zeer oude en voorname graaflyke familie in Schot- te Fez in AMca genoemt.
fand den naam voert, uit 't welke de hertogen van
DOWART , kleine ftad op het Schotfche-eyland
Hamilton en Qu-eensbury benevens andere afitam- Mule , heeft een fraaie haven y,en legt op een voormen.
gebergte aan de Ooft-zee.
DOUGLAS , DUNGLAS , kleine ftad in de zuidDOWOY , zie Doboy.
Schotfche provintie Merche.
DOXAN, ryk en vermakelyk nonne-klooftet van
Do-vGL.^TOWN , itad en haven op het eyland de Premonftratenzer orde in de Slaner-kreits in BoMan , t«flehen Engeland en lerland.
hemen.
Dovi, DYFI , vloed in de provintie Walles in
DOZZA, heerlykheid in 't Bolonneefche gebied
Engeland, welke zieh in de leriche-zee Hort..
in Italien y. den marckgraaf Campeggi toekomen-ÖOVITZA, zie Dtibitz»
de.
DOUBLEREN , word by de krygsoeffening die beDRAAIBOMEN, MOULINETS, zyn houte kruiflen
weging genoemt, wanneer men uit twe gelederen die op een paal omgedraait worden,, om de voeteen niaakt, welke de hcogte van 't Bataillon ver- gangers alleen door te. laten : men fteltze op de
mindert , maar daar in tegen de front vermeerdert hoeken der wegen daar ilagbomen itaan.
Of wanneer men de reyen vcrdubbelt of doubleert,.
D R I B U R G , geforthieeerde itad aan de Drau in
en uit twe een maakt, zo word de front van het neder-Stiermarken , zy word 00k opper-Draburg
Bataillon vermindert, en de hoogte vermeerdert.
genoemt tot een onderfcheyd van neder-Draburg,
DOUL , fteedje en Fort in Hollandich Viaande- dat een fteedje in neder-Karinthien is, aan de Stierren , aan den oever van de Scheide.
markfehe grenzen.
DOURDAN , kleine (lad op het eyland van VrankDR Ac, vloed m Dauphiné , ontfpringt uit het
ryk, in het gebied Hurepoix, aan den vloed Orge,. gebergte van.Montoriier en valt by Grenoble in de
1.3 mylen van Parys.
Ifere.
DOVRE, itad in de Zweedfche provintie IempterDRACHENBERG , zie Trachenberg.
lànd, 4 mylen van de Noorweegiche grenzen.
DRACHENBURG 5 DRAKENBURG, ftad in het graafDovREFtELD-, zeker dal in het Drontheimfche fchap Hoya.aan.de Wezer,,een.half myi vanNiemgebied inNoorwegen, 15 mylen van.de ftadDronfc- bürg.
heim.
D-RACHBN^BBs^flöt enheerlykheid in het aartsftift
DOUR LENS, DOULENS , kleine beveftigde ftad be- Keulen,een myl van Bon, waar van zieh een linie
nevens een citadel aan den vloed Authie in. Picar- der ryks-vryheeren Waldpoten van PaiTenheim te
dyen in Vrankryk... Zy is iterk en legt tegen de Gudenau , die zy toekomt , erf- en burggraven
grenzen van Artois.
fchryven.,
DOURO , Du FRO ,. grote vloed in Spanje ? welke
D R A H N E , zie Drehna.
in cud Caftilien in 't gebergte Idubeda op de grenDRAGE, vlek, îlot en reiidentie des • graafs van
zen van Arragon ontfpringt, en zieh niet ver van Rantzau in 't Holiteinfche , in 't amt-bteinburg,
de itad Potto in Portugaal in de Atlantifche-zee anderhalf myl van Itzehoe.
gier.
DRAGE, vloed in*de nieuwe-Mark Brandenburg.,
Dou vREs,kleine maar een zee-ftad van grote aange- welke in de Draheimfche:broek ontfpringt, en zieh
iegenheid in het giaafichap Kent in Engeland, be- niet ver van Dricfen in de Warta. flore.
nevens een citadel en beroemde haven, daar geDRAGO, vloed in Napels v wrelke aan de grenzen
meenlyk de Paquetboten van Calais uit Vrankryk van Principato citra en Oltra ontfpringt,. en zieh hinaar Engeland aankomen. 't Is een van de vyf de golf, van Napels ftort.
havens die zitting en item in 't parlement hebben,
DR A G OB y kleine piaats op de ooftzyde van het
en hier naar voert een Engeifdv lord den Hertog- Dèenfche eyland Ämack in. de Sund , 2- mylen
lyken titel
van Coppenhagen gelegen.
DOUWNR,. graaffchap in de îerfche provintie VIDRAGOMAN, zo worden de tolken in de Ooilertonia of Uliter, 't welk ten noorden aan het graaf- fche landen genoemt, welke deOolterfche e n W e s fchap Antrim, ten zuiden aan Louth, ten ooiten terfche fpraken veritaan.
aan de Ierfche-zee , en ten weiten aan Armagh
DRAG.ONE, vloed in Napels-, welke op den berg
grenft. De hooftftad daar van hiet 00k Downe, Vefuvius ontfpringt, en zieh in de Sarno ftort.
en legt aan het meir Cone op een Schier-eyland, ' DRAGONERA, een van de Baleariiche eylanden
«a. heeft een vßortrerlyke haven, Zy heeft zitting-, in de Mi^delantfche-iee, dicht by Majorca,
DOVIE:, zie Douvres.

BÎIA^
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I>&AGCMDERS , een fooit van miters , die m
ÎDRAW,grote vloed die te Innichcn in Tyrol aart
s-pîaats van de Carabiniers zyn opgekomen, m a a r zo de Saltsburgfche grenzen ontfpringt, door Steyerwel te paard als te voet dienst moeten doen, en by marken en Karinthien loopt, en zieh in Ongaryen
grote Attaquen of in Veldflagen aan de gevaarlyk- niet ver ?an Eifek in de Donau ftort. Hy loopt
ÛQ pîaatzen gecommandeert worden. Hun geweer van 't weiten naar 't ooften.
beihat in inaphanen , piftolen, degens, zwaarden
DREBACH, bergvlek in de Aarts-bergfche kreits
en bajonetten, ook voeren zy zomtyds bylen aan in Misnien, in 't amt Wolkenftein gelegen.
de zadels. Wanneer de flag aangaat Valien zy 't
DREBKOW, DREWKO , DREYOCKE , kleine ftad
eerft aan, en in 't leger is bun plaats voor aan de in neder-Lufatien, 1 myleri van Cotbus en Finfterfpits of aan de vlcugels , op dat zy dezelve mögen wald,is dtiederly heren van Adel onderdamg,word
dekken, dewyl zy 't eerit in de wapens kunnen meeft van Wenden bewoont, en onder de 6 Wenkomen. Zy worden fcigentlyk onder het voet-volk difche fteden getelt*
gerekent. De Primaplana van een compagnie draDRECKHAUSEN , DRECHTINGSHAUSEN , keurgonders beftaat uit den hopman, luitenant, vaan- Me'ntfifch fteedje, 't welk een heerlyken wyn-oegft
drig , wachtmeefter , fourier , monfterfchryver , heeft, een myl van Bingen aan den Rhyn gelebarbier , trommelflager , fmit , en zadelma- gen,
ker.
DRECK:DERHFIM, vlek in de neder-Palts aan dc.&
DRAGOVAN, koninkryk op het eylandjava inA- kleinen vloed Dreks, daar zieh dezelve in de Lau2,ien , waar in veel Karnfer , Brafilien-hout en an- ter ontlaft.
dere ipeceryen waffen.
DREFURT, zie Trefurt.
DRAGUIGNAN , ftad in Provence in een vruchtD R E G , GRAPIN, is een klein ânker met 4. of 5.
bare landftreek in 't gebied van Frejus. Zy is de tânden dat men tot de fîoepen op de rivieren en
-hooftftad van een byzondere Viguerie , en heeft elders gebruikt.
een landgericht.
DRBGEL, fterk flot in Ongaryen, niet ver van
DRAHEIM, ftad, flot, en heerlykheid in denieu- Ofen op een hogen berg.
we Mark dicht aan de Poolfche en Pommerfche
DREHNA, DRAHNA, flot en heerlykheid in negrenzen, welke 1657. in het Brombergfche traktaat der-Lufatien , naait de heerlykheden Dobrilugk eô
van Polen aan keur- Brandenburg als een pand voor Sonnenwald gelegen, de weduwe van hertog Freizoooo. daalders voor drie jaar wierd toegewezen, derik van Saxen-Weiffenfels, die voorheen te Dah>
en dewyl na verloop van dien tyd de wederbeta- me refideerde, toebehorende.
üng niet gefchied is, heeft keur-Brandenburg noch
DREILEBEN, vlek en amt in de Hout-kreits van
15000. daalders uitgefchoten, en het als een hy- het hertogdom Maagdeburg.
potheek of pand van 135000. daalders in bezit ge-*
DREISEN, zie Driefen.
nomen.
DREISIG , zie Droifig.
DRAHENITS , fchocn en vermaaklyk gelegen flot
DRENNELBUR'G , DRENGELBURG , kleine oude
in de Pragenfer-kreits in Bohemen.
ftad en amt benevens een fterk flot op een hogen
DRAIN , kleine ftad in het Graaffchap Mart in berg in Heilen aan den vloed Dymel, 3 mylen van
noord-Schotland, 3 mylen ten weilen van Aber- Gaffel, waar onder het ook behoort.
deen,
D R E N T , zo word het noordlyk deel van OverD R AMBURG , kleine ftad in de nieuwe Mark Bran- yflel genaamt, waar van de hooftftad Coevordeu
denburg en de hooft-ftad van de Dramburgfche biet, en waar in veel Moeraften zyn.
kreits aan de Drage , beftaat uit de oude en de
DRESDEN, welbeveftigdé, volkryke en fchoonnieuwe ftad.
geboude keur-Saxifche refidentie-ftad in de MifniDRANCE, vloed in Savoien, welke in het land- fche kreits aan de Elf -, waardoor zy in oud en
fchap Faucigny ontfpringt, en zieh in het meir van nieuw Dresden verdeelt, doch door een koftlyke
l
Geneve ftort.
ftenebrug weer aan elkander gehecht word. Zy
DRANDIS, kleine ftad in 't canton Bern,inZwit- legt 3 mylen van Meiden , is een reguliere hooftzerland.
veiling, en heeft een prachtig flot in nieuw DresDRANGIANA, provintié in Perzien, word hedeh- den, benevens een wyd beroemde ital , kunftkadaags Sigiitan genaamt, en legt het verfte ten 00- mer, en wel voorzien tuighuis. Hier bevinden zieh
•iten.
de hoge collégien van het keurvorftendom Saxen,
DRANSFELD, marktvlek in neder-Saxen tuflehen naamlyk de geheime raad, de karner, de landsrede Leine en Wefer in 't voKtendom Oberwalde, z gering in het appélhof * de opper-conflftorie, dé
mylen van Göttingen, en komt den keurvorft van krygsraad , het accys-collegie en het opper-rekeHanover toe.
nings - collegie. Voor de Pirnifche poort is eeit
DRAP ANo , voorgebergte op de noordlyke kuft nieuw tucht en weeshuis, ook de grote koninglyke
van het eyland Candia, milchen de fteden Canea lufttuin, en daar in een koftlyk Paieys. Voor weinig tyd is ook achter de piqueur ftal een ongemeen
cn Bettino.
DRASMAUER, groot vlek benevens een flot in 't koftelyke tuin, de Zwingergarten genaamt, en in
oud Dresden het prachtig Hollands paieys aangehertogdom Crain aan den vloed Drefen.
DRAUSEN, meir in Pruißen by de ftad Eibingen, legt. De ftad oud Dresden brandde in 't jaar 1685;.
?
by na te enemaal af, maar is hier na van lan^at welke zieh in 't friflehe Haf ontlait.
Mm %
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mer hand weer fchoon opgetimmert ook 1716. D R I L L O , ACHATES., vloed in Sicilien in Vaî dl
cen ridder-en militaire academie,en een huis voor de Noto, welke zieh in de Afrikaanfche zee ftoort.
DRIMAGO, Turkfche ftad in Bulgarien, aan den
verminkten daar in aangelegt.
DRESODERHEIM , kleine ftad in de neder-laits Donau.
D R I N , vloed in Albanien in Griekenland, welke
aan den vloed Glan in het amt Creutzenach.
DRESStREN , lets toeftellen ,, te recht niaken, zieh in de golf van Drin by Alefïio aan de golf van
Venetien ftort. In.'t eerft zyn het twe rivieren, le
©ok africhten, onderwyzen,
^
DREVEREN,ftad in.het landichap Drent m Over- Drin blanc, en le Drin Noir, welke zieh hier na
verenigen,, en na dat zy enige andere hebben mgeyflel, in de v.erenigde Nederlanden.
DREUX , kleine en oude Had benevens een heer- nomen, verdelen zy zieh wederom , maken een
îykheid op het eyland van Vrankryk, aan den klei- eyland, en Horten-zieh, door twe rivieren by Alefïio
nen vloed Blaife, welke de koning van Vrankryk in 't Adriatifch meir.
D R I N , T R I N O , vloed in Ongaryen, welke Serin 't jaar 1707. den hertog van Vendôme* gefchonvien en Bosnien van elkander fcheyd, en zieh beken heeft.
DREWICZ, , ftad. in ' t Waiwoodfchap Sendomir neden Drinowar in de Sau ontlait.
DRINOWAR , TRINUWAR , Had in Servien aan
In klein Polen.
DRfcYDiNG, is een oude wyze van gerechthou- den vloed Drin in Ongaryen op een klein eyland T
ding in Sileiien , en een overbiyffel van het recht welk de vloed Drin maakt, den Turk toekomenof voogt-geding, dat de fchouten driemaal des jaars de.
gewoon waren te houden. 't Is in vele vorftendomDRINGENSTEIN , berg-flot , vlek en amt m 't
men , inzonderheid op de dorpen noch in ge- NafTauTDillenburgfehe gebied, een myl van Dillenferuik.
burg.
DREYEN, kleine Had in Voigtland, 2 mylen van
DRINGFURT, kleine ilad in Bartenland in 'tBranPlauen , 't geflacht van Feilitfch toebehorende.
denburgs-PruiiTen.
DREYER-HEREN , worden te Bazel de rentmeeDRISSA , ftad in het waiwoodfchap Rolocz, in
fters genoemt, die de gemene gelden en de kas on- wit ReufTen in Polen.
der zieh, en de kift-heren beneven zieh hebben. In
DRIVASTO,Turkfche ftad in Griekenland,in Alandere Zwitferfche Iteden worden zy Seckelmee- banien aan het meir Scutari.
iters genoemt.
DRIZWIAZ , ftad in het waiwoodfchap Wilna m
DREYLING , munt in.'t Holfteinfche, welke drie Littauen aan een meir gelegen.
lichte penningen geldt
DROMMELING , zie Tfomlmg.
DRIBURG, oud Hot in 't ftift Paderborn, wierd
DROGENBOSCH,, flot een myl van BruiTel in da
voor dezen Iburg genoemt , en was een fterke Ooftenrykfche Nederlanden, de hertogin-weduwe
vefting der Saxen tegen de Francken , maar deze van Aremberg toekomende.
gantfche landftreek is van keyzer Karel den Groten
DROGHIDA, TREDACH, kleine ftad in dclerfche
aan het bisdom Paderborn gefchonken.
Provintie Leinfter in het graaffchap Louth aan deiy
DRIDORF, een uit drie dorpen geboud fteedje, vloed Boyne.,, niet.ver van zyn invloed in de zee ?
ITot, en Naftau-Dillenburgs. amt i n ' t Wefterwald„ daar zy. een goede haven heeft.
een myl van Beilftein gelegen.
DROGICZIN , kleine ftad in Podlachien, aan den
D R I E - E I K I S C H G E B I E D , DlTIO-TRIQUERNATiSi , vloed Bug, nevens een caftellany; Zy heeft een
TRACTUS TRIQU.ERCIT.ANUS, is een zeker gebied hofgericht, waar,in de.gefchillen van denPoolfchen
3 mylen lang en 2 breed, dicht aan Wetteravien, ad el beflift worden.
met een fchoon Woud omringt. Het legt niet ver
DROGOBUSK, kleine ftad in't hertogdom Bielki i»
van Hanau en Frankfort aan den Meyn, begrypt Mofcovien aan den Dnieper.
6, dorpen onder zieh, en komt voor 'tgrootfte.geDROGOMAN, zo worden de tolken by de Türdeelte de graven van Ifenburg ,,,. ten dele egter ken genoemt.
00k de graven van Hanau en de landgraven van
DROISSIG, fchoon * Hot , vlek en heerlykheid,
HeiTen-Darmftad toe.
waar onder 26. dorpen behoren , een myl van ZeitzDBIESDORF,. markgraaflyk Brandenburgs amt niet in Turingen, de graven van Hoimb als een leen
yjer van de refidentie-ftad Anfpach, daar die vorft van keur-Saxen toekomende.
cen fchoon luftflot en uitmuntenden tuin heeft.
DROITWIÇH, vlek in het landfchap Worchefter
DRIESEN, DREISEN, DRESEN, ftad en amt be- in Engeland aan den vloed Salwarp.e. De plaats
nevens een vefting, waar in bezetting legt met een heeft het recht om .twe gedeputeerden.Jn het Parcommandant, aan den kleinen vloed Netze in de îçment te zenden, ertdaar word veelzput gekookr^
îiieuvve marck-Brandenburg aan de Poolfche. gren- uit drie wonderbare bronnen, welke van den 23,,
zen, daar goede lakens gemaakt worden.
junitot den 23. decembex zout, den.overigen tyd
DRI£VULDIGKEIOS-ORD£ 5 zie Joncksren- Coller van 't jaar zoet zyn*.
DROLSHAGEN, Keulfeh fteedje in 't hertogdom
DRIFEIFLD , ftad in Yorckshire in Engeland.
Weftphalen, niet ver van Olepe.
DRILLEN, betekent de foldaten of bureers op de. DROME, kleine, vloed in Dauphiné , welke bymonftersplaats. voeren, en ze daar in de wapens. den ingang van Val; di Drome ontlpringt, en zieh
©efcten*
beneden Valence in de. Rhone.ftort, Lx Normandyen.
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dyers- is een Ideine vloed, die ook Drome genaamt
word, en die zieh te gelyk met den vloed Aure in
de zee Hort.
DKOMO, klein en flecht bewoont eyland in den
Archipel.
DROMORE , DRUMMORE, kleine en byna woefle
Had aan den vloed Lagang, in de Ierfche provintie
Uîïter in het graaffchap Louth. benevens een bisdom, onder den aartsbiflchop van Armagh behorende.
DRONERO , ftad in Savoien in het markgraaffchap
Palazzo aan den vloed Macra, benevens den titel
y an een markgraaffchap.
DRONGHEM,, abdy in Spaans Viaanderen, dicht
by de Had Gent.
DRONTHEIM- , Deenfche provintie in Noorwegen, welke ten zuiden aan Bergen, ten noorden
aan Wardhuis,ten weften aan den noorderOceaan,
en ten ooften aan het Noorweegiche gebergte
grenft.
DRONTHEIM, koopftad en haven aan de provintie van den zelven naam, welke een Lutherfchen
aartsbisfchop he eft en in aug. 1708. by na te enemaal afgebrand is. Tegen de zee word zy door
het Hot Monck.holm, en aan de landzyde door een
citadel befchut.
DRONTINGHOLM , is een fchoon koninglyk lull
fîbt en weduwen-refidentie-plaats in Zweden , 't
welk de laatftgeilorve koninglyke vrouw moeder
Hedwig Eleonora op een eyland van het meir Meier niet ver van Stokholm benevens een koitlyken
tuin heeft laten aanleggen.
DROGE BANKEN, 'zyn ondiepe Heuvels in de zee,

daar het water maar 5 of 6 voet over heen loopt,
en kunnen de fchepen gemaklyk op dezelve verongelukken.
DROSENDORF, Had en Hot in neder-Ooftenryk

aan den vloed Teya aan de Moravifdie grenzen.
Hier is noch een oud flot te zien, waar op voor
heen de Tempelieren gewoont hebbem
DROSS A ART , zie Droji.
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DRUIA , Had in Littauen in het waiwoodfehap
Wilna, legt aan den linken oever der Duna, en
heeft tegen over een fterk flot , Arx Druia genaamt, 6 mylen van Braclaw.
DRUIIM , aanzienlyk vlek in den kerkelyken,
ftaat in Italien, aan den Tiber,, 2* mylen van Peroufa.
DRÜME , zie Drome.

DRUSEN-, zyn Volkeren in Syrien op den berg.
Libanon, welke voorgeven dat zy van de Franfchen, die met hertog Godfried van Bouillon naar
't heilige land trokken, afftammen. Zy noemen
zieh Chriftenen, maar volgen noch den Chriitelyken noch den Mahometaanfchen Gödsdienfl, maar
hebben een geloof op zieh zelven. Zy zyn goede
krygslüiden, en wef in de ilerrekunfl en, zwartekunlt ervaren, zyn van een zeer harde natuar, en
wonen in de gebergtens, hebben hun eige vorftendie zy Emirs noemen, en die den groten Sultan
cynsbaar zyn. In 't jaar 1701. zonden zy enige gedeputeerden naar den koning van Vrankryk err
verzochten verlof om het Franfche wapen bovea
de poorten hunner veilingen te zetten, 't geen hun'
ook toegeftaan is, maar de ridder-orde van den H0
Geeft hebben zy voor hun vorfl niet kunnen verkrygen.
DHUSENHEIM , ftad in de neder-Elfas aan den
vloed Moter, daar dezelve in den Rhyn valt.
DRTSNOW , kleine frad in Littauen , daar de zo
evengemelde vloed ontfpringt, 5 mylen van Wilna.
DRVSWIATICICA, vloed in Littauen, ontfpringt.
in" een klein meir in het waiwoodfehap Wilna en
valt in de Driesna.
DRYVEN, hiet by de fchippers, wegens de ftilte.
van den wind niet voortkunnen, naéemaal de geilreke zeylen op de maften leggen. Zomtyds gefchied het ook met voordacht, om een ander fchip
in te wachten.
DSCHUS, vloed in 't bisdom.Bazel, komt uit her
St. Immersdal by Courgemont, en valt in de Bieler-zee.
DUARA, veiling aan'den oofllyken oever van denvloed Cettina in Dalmatien, de Venetianen toebehörende.
D U B , EICHE, koninglyke ftad en flot inBohemen , in de Buntzier kreits tien mylen van Praag.
DUBBELHÄKEN, een foort van grote. vuur roers,.
die op forketitockerh leggen, maar niet veel meer
in gebruik zyn.
D U B I N , kleine ftad, flot en amt aan de Muldar
iii de Leipziger kreits in MeifTen, daar de grote
Dubifche Heyde begint, 4 mylen van Leipzig, is
1710. door den brand ten dele in de afch gelegt,
warom de lands overigheid dezelve om wat weer
op te helpen met twe: beeftemarkten des jaars b e gunfligt heeft.
DUBENOW, Ideine flad inCourland in dc provin-tie Semigallien , 17 mylen ten ooften van Mie-tau.
DUBIECZ , Had in het waiwoodfehap ReufTen in-

D R O H E N , hooftftad van de Sternbergfche kreits
in de nieuwe mark Brandenburg , 3 mylen van
Frankfurt aan den Oder, niet ver van het water
Eylank. Zy is wel aangelegt en aanzienlyk , en
maakt fraaie lakens.
DRosT, een opper amtman , welk woord in neder-Saxen en in de Nederlanden gebruikiyk is,., betekent zo veel als een landshooftman in opper-Saxen. Zy oeffenen het recht ten platten lande, en
worden ook wel Bailluws, en op enige piaatzen
Ruaarts genaamt.
DROSTE , ryk vryheerlyk geflacht in het ftift
munller en Paderborn , wier ftamhuis vifTchering
dicht by het lteedje Ludinghaufen gelegen is.
D R o r , vloed in de provintie Perigord in Vrankr / k , welke in het bisdom van Perigueux ontfpringt,
en zieh by Candrot in de Garonne flort.
DRUBECK , Luiterfch nonnen-kloofter in hetgraafIchap Wernigerode.
DRUHA, flechte ftad in het waiwoodfehap PoPolen,
feez in. Wit-Ruffien in" Polen-
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©Ufeïïi, Had in Croatien aan den vloed Unna
aan de Bosnifche grenzen > die in den Paftarow.itichen vrede 1718. den Roomfchen keyzer overgelaten is.
DUBLIN, graaffchap in de ïerfche provintie Leinfter, 't weîke tuffchen de graaffchappen Wicklo,
Kildare en Eaftmeath en tufldien de lerfche-zee gelegen is.
DUBLIN, in 't Ierfch Balacleigh ., hooftftad van
5
t koningryk Ierland, in het graaffchap Dublin en
in de provintie Leinfter aan den invloed van de
ri vier LeifFer in de lerfche-zee gelegen, 't Is een
grote, welgeboude, en volkryke koopitad, bene»
yens een goede haven en iterk Hot, 00k een aartsbisdom en een Univerfiteit, die 1320. geflieht is.
De onder-koning van Ierland houd daar zyn reiidentie, gelyk er 00k byna de gantfche adel van
liet^ koningryk woont , en de -vergadering van 't
Parlement word 'er altyd gehouden. In't jaar 1711.
den 25. april quam hier in de fchatkamer brand,
waar door het gantfche gebouw benevens alle docum en ten -en papieren verbranden , maar de ka$
noch geborgen wierd.
DUBLIN , kleine Had in Courland.
DUBLOEN, zie Doppia di Spagna.
DUBNA, ftad in Yolhynien in Polen, het vorftlyk huis Lubomirsky toekomende.
DUBROBNA, ftad in Littauen 9 in het waiwoodfchap Msciflaw aan den Nieper.
Due, een titel in Vrankryk, is zo veel als hertog : hy gaat voor de graven en markgraven.
DucaAT, een goude munt die vyfgulden zonder
het opgeld bedraagt, maar word veeltyds op vyfgulden vyfftuivers gerekent.
DUCATO DI VENEZIA , of Ducats corrente, is 6

DUE. DUL
het byzonder voorrecht, dat party en, die gefcha
met malkander hadden, het zelve daar door een
plechtig kampgevecht mochten beflechten ; maar
om het misbruik dat'er van gemaakt wierd, iszulks
reeds m de 1 <. eeuw door de -rykswetten afgefchaft,
en de twegevechten door gants Duitsland verboden;
maar nergens zvn 'er fcherper plakaten tegen de
duellen afgekondigt als in Vrankryk , keur-Saxen
en in *t Brandenburgfche.
DUERNA, kleine vloed in Spanjen in 't koningryk Leon, welke in den vloed Orbigo valt.
D U E R O , zie Bouro.
DUERSTEDE , zie Wyk te Duerßede.

DUESMOIS , klein landfchap in het hertogdom
Burgundien, niet ver van den oorfprong der Seine.
De kleine ftad Desme legt daar in aan den vloed
Seine, in de Bailluagie van Montagne, vier of vyf
mylen van Chatillon.
DUFFEL, voorname heerlykheid en kleine ftad
aan den vloed Nethe in Braband.
DUGLAS , zie Douglas.

DUIM, een maat, is het twaalfdc deel van een
voet.
DUISBOUEG, kleine ftad in Brabant, in 't quartier van Bruffel, benevens den titel van een burggraaffchap.
DUISBURG, gefortifkeerde ftad in 't hertogdom
Kleef aan den vloed de Roer, niet ver ^van den
Rhyn, aan de Bergfche grenzen, tuffchen Duffel«
dorp en Wezei. Zy hoort den kerning van Pruisfen t o e , en heeft een univerfiteit, die anno 1655,
gefacht is.
DUISBURGER-WALD of Woud , begint by de
ftad Duisburg, en ftrekt zieh zeer wyd uit, onder
andere menigvuldige wilde beeften zyn'ereen fooit
van wildepaarden in, die zieh daar dikwils in grote
menigte laten zien.
D U I T , de achtfte part van een ftuiver.
D U I T S , vlek aan den Rhyn over de ftad keulen,
dat meeft van Joden bewoont word, en een heer*
lyk Benediktyner kloofter heeft.

Lire en 4 Soldi. Maar een bank-ducaat geld 2.0.
Italiaanfche fchellingen, en 120. ducati correnti, maken 100. bank-ducaten.
DUCATON , een zilverc munt die 63, ftuivers
geldt.
DUCTAL A, provintie des koningryks Fez in ADUITSCH-BROD, BROD-NEMEZKI, kleine ftad in
frica.
DUCEY , zo hieten twe vlekken in Normandyen, de Czaflauer kreits in Bohemen, aan den vloed Sozawaar van het een in het bisdom Avranches, het wa, 15. mylen van Praag. Brod hi et in de Boheemfche taal zo veel als Fort, en alzo betekent
andere in het bisdom Bayeux legt.
Duitfch-brod zo veel als fort der Duitfchen, gelyk
DUCHEZOW . Duchs, zie Dux.
DUCKST EIN , een rots by konings-lutter , waar men zegt Frankfort, Dietforr.
DUITSCH EYLAU, zie Eylau,
van het beroemde witbier duckftein of duchftein,
DUITSCHE-RIPDERS, Marias-Ridders of kruis-he*
dat men te Königslutter broud, zyn naam heeft.
DUDDU , (lad aan de zyde van een berg in het ren, zie onder Ridder-Qrde,
DUITSCHLAND , een groot land in Europa , 't
landfchap Chaus in 't koningryk Fez in Africa.
DUD ER s TAD , amt en hooftftad op het Eisfeld welk in de getemperde luchtftreek legt , en wieng
aan den vloed Wipper, keur-Ments toebehorende, langte omtrent zoo, de breedte 150. Duitfche my8 mylen van Caffel. De inwoners zyn mceft Rooms» len zieh uitftrekt. Ten weft en grenft het aan Vrankryk en de Nederlanden, ten zuiden aan Italien en
gezint.
DUEGSBEY, kleine Had op het uiterfte voorge- Zwitzerland , ten ooften aan Ongaryen en Polen,
bergte in noord-Schotland in het landfchap Kathe- en ten noorden aan de Noord-en Ooft-zee. Men
verdeelt hetinopper-enneder-Duitlland, waar van
nes.
DUEL , een tweegevecht van twe perfonen »wel- het eerftgenoem.de ten zuiden, het laatfteten noorke elkander uitgedaagt hebben, en met piitoolen den legt. Maar wanneer men het als het H.Roomof degens vechten. Voor enige eeuwen hadden fche ofDuitfcfce ryk betracht, zo beftaat het uit 10,
fcekere ryks-fteden, by voorbeeld Hal in Swaben, kreitzen, welke zyn de Ooftenrykiche, Burgundiiche #
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fctie, neder-Rhynfche, Beyerfclie, opper-Saxifche, Hy is een ryksftand, en een medeiid van den FranFrankifche , Swaablche , opper-Rhynfche , Weft- kifchen kreits , heeft ook op de kreitsdagen zyn
phaalfche en neder-Saxifche, onder welke de Bur- plaats rnfichen Brandenburg-Onoltsbach en Hennegundifche van 't Ryk afgefcheurt is. Het land is berg.
ryk vankoorn, wyn, hont, allerly metalenenmiDUIKERS , zyn luiden die zieh voortreflyk op 't
neralen, evenwel naar onderfcheyd der provintien, zwemmen veritaan, en op zee daar toe gebruikt
en word in het z-elve de Roomfche, Luiterfche en worden , om het gezonke goed uit den afgrond
Ilervormde Godsdienlt geoeffent ook op veel plaat- weer te halen. Het werktuig waar in zy zieh verfcen de Joden-gedult. De regerings-vorm daar in is bergen, en door een fpons met azyn, die zy voer
irregulier, nademaal dekeurvorften in naamvanhet de neus houden , verfche iueht fcheppen , word
gantiche ryk een keyzer verkiezen , welke de Stan- Campana Ürinatoria genaamt. Boven aan deze maden alle voor nun opperhooft erkennen, maar an- chine is een fterk touw vaft>. waar aan zy in't waders in hun land als ibuvereinc vorften regerem ter gelaten worden, ook het teken geven wanneer
Maar betreffende het welzyn en 't gem ene nut van zy^weer willen opgetrokken zyn.
't gantfche ryk, daar over word op denryksdag te
DuivELs-GROND,is een zeer diep engevaarlyk dal
Regensburg van den keyzer en de geza-rnentlyke tullchen het Reuzengebergte im Silefier*, niet ver
Ryksîtanden geraadpleegt ? en een befluit geno- van Greiffenberg.
men.
DUIVELSHUIS , MAISON- r>£ DIABLE ,. biet een
DUITSCHE-ZEE , of de NOOÎID-ZEE, is een deel fort^by Namen in de bpaanfehe Nederlanden.
van den noorder Oceaan , en begrypt de GrootDUIVELS BRUILOFT (Teufels-Hochzeit) is een
Brittannifche , Nederlandfche en Jutiche kuften, vervaarlyke berg in Ongaryen, niet ver van het
van de engte van Calais af tot aan de zuidlyke ku- berg-lteedje Boza,word wegens het hevig onweeiv
ften van Noorwegen, ook kan men de zuider-zee dat men daar altoos heeft, zo genoemt.
en het Cattegat als twee zee-boezems van deDuitDuivfis EYLANDEN , zo worden de eylanden fche-zee aanzien. Zy is zeer viichryk, inzonder- Bermudes genaamt.
heid van baring, die men op de Engeliche en SchotDUIVEIS-MUUR , of T E U F E L M U H I E of mode,-,
fche kuften vangt.
legt op een berg in de neder-Harts,een myl van QuedDUITSGEZINT GENOODSCHAP , was een gezel- linburg , die als een muur van grote over elkander
fchap van Geleerde luiden, meeftendeels dichters, gelegde ftenen uitziet. Want het fchynt zo wel
door Philip Zefen opgerecht, die hy in het Rozen- wegens de hoogte,-,als de gruwlyke grote ftenea
Lelien-en Ânjelieren-giid verdeelde, waarvan het een onmooglyke arbeyd van menfehen handen te
eerfte uit negen maal negen, het twede nit zeven fcyn, en word darom van den gemenen man voor
maal zeven , en het derde uit vyf maal vyf leden een werk van den duivel gehouden,beitond , die het meeft doelden om de Diiitfche
DUITS-ALTENBURG , ftad in Ooftenrvk aan de
poëzy en fpraak te verbeteren, maar na zyn dood Ongarilche grenzen, 8. mylen van Wenen.
is ailes weer teniet gegaan.
.1 uiciGNo , itad in Dalmatien aan de golf van
DUITSCKMEE TER, is de Adminiftrator van het Venetien, benevens een goede haven en citadel den
Grootmeeilerfchap in Pruifien, en meefter van de Turk toebehorende, aan de golf van Drino. De
Diiitfche orde in -Duitfland en Italien. Hy is het op^ daar wonende zee-rovers noemt men Dulcignoten r .
perhooft van de diiitfche ridders of zo genaamde welke^dikwiis op de Italiaanfche kulien landen, het
kruisheren welke him id quartieren hebben moe- land plünderen, en de Chriitenen inflavernywegten , en alleen van den Duitlch-meefter benoemt voeren. Volgens het Pallarowitze v-redens-traktaat
worden. Deze geefilyke ridder-orde heeft zieh in moeten alle deze rooffchepen verbrand, en geeiP
xi-, tongen of bailey en verdeelt, die hun land-corn* weergeboud worden.
mandeurs hebben, welke een grootmeefter of coDuieiNiSTEN, ketters, wier hooft Dulcinus inadjuteur verkiezen kunnen. Dit grootmeefterfchap de 14. eeuw het ryk des H..Geeftes wilde oprech-.
beilaat in de kamer en tafelgoederen, naamlyk in ten, en daar in met verwerping van het pauflyk
iîad en amt Mergentheim, Dallau,Hilspach,Hen- f? Z jS zelfs het hooft verbeeiden, voomevende dat
gelheim , Huttenheim, .Kirnbach, Neuhaufs«, Stup- God de vader van 't begin der wereldlot Chriflu3.
ferich, Vaingen, Weingarten, benevens de amp- komit, en Chriilus tot het jaar 1300. geregeert had.ler* Kirchaufen r Neckars-Ulm , Stocksberg,, Wein- Vele volgden hem tot de Alpen na, daar men hem;
heim, en de Commanderyen te Frankfort, Ments, evenwel betrapt, en op bevel van Clemens IV.mer
Spier en Kroon-Weiflenburg. De tegenwoordigb zyn wyt verbrand heeft. "
Duitfch-nieefter is zyn keurvorftelyke doorluchtigDüLE€RrDuLCK, groot vlek in het graaffchap
heid Frans Lodewyk geweze keurvorft van Trier Eaitmeath in de Ierfche provintic Leinlter,. welke
en coadjuteur van Ments, doch in het jaar 1729. plaats recht heeft om gedeputeerden in het Parletot het keurvorilendom van Ments overgegaan , ment van Engeland te zenden.
Palts6raaf aan den Rhyn, biffchop van Breilau en
DULMAM, kleine ftad in 't bisdom munfter, welWorms, proofl te Ehvangen. Hy is den 2,4. juli ke benevens het fteedje Haltern een droit-amt uit1^664 geboten, en den 13. juli 1694. Duitfch-mee- maakt, 't welk het land Dülmen genoemt word.
fter geworden. Zyn ordinäre verblyf behoorde te
DULTABAD, koopdad en veiling in Ba-laguatte ^
Mergentheim in Franckenland te zyn, doch hy be- een provrntie in- 't koningryk Decan in ooft-Indie^-

^oefci- die glaats behaftet dç kapitteWagcn ïddçn, den aroten mogol toekomende,
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DutVERTON , Had in Sommerfetshire in Enge- fche provintie Letten, daar de Duna 2 mylen \fm
land.
Riga in den Lyflandfchen zeeboezem valt. In 't
DUMBAR , THE CASTLE OF BAR , Had itl ZUid- jaar 1700. wierd zy van de Saxen ingenomen, en
Schotîand aan de kult van Lothiana, benevens een Auguftusburg genoemt, maar 't jaar daar aan weer
goede haven : zy heeft zitting en ftem -in 't Parle- verlaten. In 1710. is zy onder de Moskovifche ge»
hoorzaamheid gebracht.
ment.
DUNAVET-Z , DoNAVfcTZ , fterk Hot in het graafDUMBLAIN, DUMB-LANE, hooftftad in het zuidSchotlandfche landfchap Mentheit aan den vloed fchap Saros in opper-Ongaryen aan de Poolfchc
Leth. Zy heeft zitting en item in 't Parlement, en grenzen, wierd 1684. den Türken door de keyzer•haar biflchop ftaat onder den aartsbiflchop van Glas- lykenafgenomen,en komt devryherenjoanelli toc.
DUNBAR, zie Dumbar.
cow.
DUMBRITON , DUMBARTON , ftad in het zuid-

Schotfche landfchap Lennox, aan den vloed Leth.
Zy is wegen haar legging op een hoge en twepuntige rots de fterkfte piaats in Schotland.
DUMBRITON-FYRTH, grote zee-boezem in zuidSchotland by Dumbriton, welke ten noorden aan
Lennox en Argyle, en ten zgiiden aan Galloway
en Kyle grenft. Daar leggen veel ftedcn en havens
aan dezen zee-boezem , die tot den koophandel
met America zeer bequaam zyn.
DUMENOY, DUORAINY, of Smbojashy9 dat isBo-

jaars zoons, zyn de opperfte hofjonkers des Czaars
van Moskovien, waar van 'er zelden boven de 6.
of 8. zyn, en zy kunnen met de kamerheren aan
de Duitfche hoven vergeleken worden. Op dezelve volgen de Dumenoy Diaki of de drie opperfte
Oanceliers, waar van de eerfte groot-cancelier, de
andere beyde onder-canceliers zyn.
DUMFERMLING , ftad in het graaffchap Fife in
zuid-Schotland.
DUMFREIS, zie Dunfieh.

DUMME , kleine vloed in neder-Saxen , die te
Bergen, een markt-vlek in 't amt Buchow, ont*
fpringt, en by Wuftrau in de Jetze valt.
DUMMER-ZEE, meir in Weftphalen, tuflchen het
Munfterfche , Osnabrugfche en Diepholtfçhe gebied,
is drievierendeel myl lang, en een halve breed, en
daar by zeer visryk.
DUN , kleine vloed in Engeland in het landfchap
York, welke zieh in den vloed Humber ftort.
D U N , DUNGH, kleine Had in 't hertogdom Bar
in Lotteringen aan de Maas.
D U N , dad in Vrankryk, in de provintie Marche.
DUN A , DWINA , grote vloed welke in Mofcovien ontfpringt en zieh door den Rugifchen zeeboezem by de Dunamunder fchans in de Ooft-zee
ftort.
DUNABURG , fterk dot in de provintie Letten in
Lyfland aan den vloed Duna tegen de Littaufche
grenzen, is anno 1710. van de Ruflen verovert.
DUNAIGROD , ftad in Podolien in Polen.
DUNAKIN, kleine ftad op het Schotfche weft-eyand Skie.
DUNALMA , Z I N E , EZINE , een feeft by de Tür-

ken , 't welk zeven dagen en nachten duurt, en of
by de eerfte intrede van den Sultan, of na een behoude zege met grote vreugde - tekenen geviert
word.
DUNAMUNDE, DUKAMUNDER-SCHANS, beroemde

yefting benevens een goede haven in de Lyfland-

DUNBLEIN, zie Dumblain.
DUNCANON, zie Dungcancn.

DUNCASTER , DANCASTER , kleine ftad in"*t hertogdom Yorck aan den vloed Don in Engeland.
DUNCKELSPUBL , vrye ryks-ftad in Zwaben »
aan den vloed Wemitz, aan de Frankifche grenzen , 3 mylen van Nordlingen. De raad aldaar as
half Kathojyk, en half Luiterfch, maar de Burgery is meeft Luiterfch. De omleggende landftreek
word de Virgrund genaamt.
DUNOKTON, vlekinhet zuid-Engelfche landfchap
Wilt , 't welk recht heeft om twe Gedeputeerden
in 't Parlement te zenden.
DUNDALCKE , kleine ftad in de Ierfche provintie
Leinfter aan de kuften van het graaffchap Louth,
daar zy een grote haven heeft. Zy heeft een biflchop
onder Armagh behorende.
DuNt>EE, kleine maarbeveftigdeftadindenoordSchotfche provintie Angus, aan den mond van den
vloed Tay daar zy een goede haven heeft.
DUNEBURG,fterk flot in *t Poolfche-Lyfland,aan
den vloed Duna.
DUNES , DUINEN , DOWNES , hietenin 't gemeen

die zandbergen welke de zee aan den oever maakt»
Maar in een enger zin zyn de duinen een grote reede of ftreek längs de ooftlyke kuft van de provintie
Kent en Suflex, daar de fchepen voor ancker leggen , en zieh de Engelfche vloten in 't gemeen verzamelen. Zy word door drie flöten, Sandowne,
Deale en Walmer befchut.
DuNFREis , een burggraaffchap in Schotland, *t
welk de beyde landfehappen Nithefdale en Annandale onder zieh begrypt. De hooftftad Dunfreis is
klein, legt in Nithefdale aan den vloed.Nithe, en
dryft goeden handel met laken en fteenkolen.
DUNGALL , het graaffchap Dungall of Tyrconel
legt in de Ierfche provintie Ulfter, tuflchen de graaffchappen Londonderri en. Fermanagh en tuflchen
de Deucaledonifche-zee , het heeft een effen en
vruchtbaar aardryk. De hooftftad hiet 00k Dungall en heeft aan de grote baai aldaar een goede haven, en zitting en ftem in 't Parlement.
DUNGANNON, vîek of kleine ftad in het Ierfche
graaffchap Tyronne. 't Is de refidentie des graafs
van Tyronne en heeft zitting en ftem in 't Parlement.
DUNGARVAN , kleine ftad in de Ierfche provintie
Mounfter in het graaffchap Waterford. Zy is beveftigt, heeft een goede haven, en 00k zitting en
ftem in 't Parlement,
DUNGCANON , vefting in het Ierfche graaffchap
• Wex-
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Wexford , dicht aan dc ooftlykc kuft van de baai
van Waterford.
Do NO H , zie Dun.
DUNGISBY , voorgebergte in noord-Schotland ,
tegen over de Orcadifche eylanden.
DUNHQLM, ftad in Lincolnshire in Engeland.
DUNINGTHON CASTLE , ftad in Leicestershire in

Engeland.
DUNKELE* , kleine ftad in het Schotfche graaffchap Perth aan den vloed T a y , heeft een biflchop
die onder den aartsbiflchop van St. Andrews behoort.
DUNKERAN, DONEKYNE, kleine ftad en haven in
de Ierfche pro vintie Mou niter in het graaffchap Definont, aan denoordelyke knit der baai vanMayra.
DUN-LE-ROY , kleine ftad in het Franfche landfchap Berry aan den vloed Auron. Daar legt noch
sen andere ftad van dezen naam in Burgundien,
aan de grenzen van Beaujolois.
DUNMOW , kleine ftad inEflex in Engeland, aan
den vloed Chelrner.
DUNNINGTON, ftad in Lincolnshire in Engeland.
DUNOIS , klein hertogdom en pairfchap in de
provintie Beauce in Vrankryk , tuifchen de land-,
ichappen Vendomois, Blaifois, Orleanois, en Perche gelegen.
DÜNOTYR , beroemde zee-veiling op een hoge
wts in de Schotfche provintie Mernis.
DUNQUERQ^E , zie Duynkerhen.
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DÜRAS, DURASFORT, vlek en flot în Guienne;
aan den kleinen vloed Drot in de provintie Agenois,
o mylen ten ooften van Bourdeaux, 't vocrt den
titel van een hertogdom , en een voorname Franfche famiiie word 'er naar genoemt, onder welke
de beyde Maarfchalken van Duras en Lorge m
Vrankryk zyn bekent geweeft, en in Engeland dc
graaf van Feversham , broeder der beyde voorgettoemde Maarfchalken, i n ' t jaar x7o9.geftorven is.
DURAZZO , grote en gefortiflceerde ftad aan de
kuft van Albanien in Griekenland, benevens een
voortreflyke haven en een aartsbiffchoplyken zeteL
Zy hoort den Turk t o e , maar is wegens de ongezonde hi cht flecht bewoont.
DURBEN , ftad in Courland.
1
DURBEN, fteedje in Semigallien in Cotirland.
DURBUY , DURBY , kleine ftad aan den vloed
Ourte in 't hertogdom Luxemburg, zy is de hooftftad van het kleine graaffchap Durbuy, enkomt tegenwoordig het huis van Ooftenryk toe,
DURDORF , flot , vlek , heerlykheid en kloofter in het graaffchap Wied, i mylen van Wied K
daar een graaf van dezen naam zyn verblyf
houd.
DÜREN , welgeboude ftad aan den vloed Roer in
't hertogdom Gulik, is enigflns beveftigt, en dryft
goeden handek
DURENIS, kleine ftad in noord-Schotland, in het
landfchap Strathnavern.
Du RES ME , zie Durham.
DURESTAIL, kleine ftad aan de Loire in het Franfche landfchap Anjou.

DUNS , kleine ftad in zuid-Schotland, in de provintie Mercia , n . uren van Edenburg.
DUNSTABLE, ftad in Bedfordshire in Engeland,
in een dorre landftreek.
DURHAM , DURESME , DUNHOLM , DUNÊLME ,
DUNSTAFAG , kleine gefortiflceerde ftad in het hooftftad des bisdoms of des graaffchaps Durham in
xuid-Schotfche landfchap L o m e , benevens een goe- Northumberland, aan denvlosd Were in Engeland,
de haven , niet ver van het eylana Mula.
Zy is oud , heeft een kafteel , en haar biflchop
DUNSTER, ftad in Sommerfet in Engeland.
ftaat onder den aartsbiflchop van Yorck, voert dera
DUNWEGEN , kleine ftad en haven op het eyland titel van Paltsgraaf, en heeft den rang boven alle
Skie, dat een van de eylanden Weiternes is, aan Engelfche biifchoppen. Het graaffchap Durham is
den zee-boezem Roang gelegen.
een noordeîyke en aan de Duitfche zee gelegene
DUNWICK , oud en flecht vlek in het landfchap provintie in Engeland, welke men ook het bisdoni
SufTolck in Engeland , welke zitting en ftem in 't van Durham noemt en waarin veel fteenkolen geParlement heeft.
vonden worden.
DUORANINI, zo hieten de edelîuiden in MofcoDuRiNGit, kleine ftad op het Schotfche Weft«
vien.
eyland Skie.
DUO&ESKQY , zo word de opper-Hofmeefter in
DÜRINGSTAD , rnarktvlek en amt in 't bisdom
Mofcovien genaamt.
Bamberg in Frankenland.
DUPIIEK, een tegen-antwoord, is by de rechtsDURLACH, markgraaffchap inZwaben, yt welk
geleerden een gefchrift , dat tot wederlegging der het noordlyke deel van het markgraaffchap Baden
repliek dient.
is , tegen de Wurtembergfchc grenzen , en den
DUPLICATA, hiet eenfehrift dat dubbelt gefchre- rnarkgraaf van Baden-Durlach toekomt, die van dc
ven word, dat, of 'er by ongeluk een brief ver- Luiterfche gezintheit is. De hooft- en refidenticloren wierd, men altyd noch een van den zelven ftad hiet ook Durlach, welke niet heel groot maar
inhoud hebbe.
wel geboud is, heeft een goed Gymnalium en een
DURANCE, grote vloed in Dauphiné en Proven- fchoon flot , Carlsberg genaamt , doch de "rnarkce , welke in de Alpen en wel op den berg Gene- graaf houd zichmeeft in't nieuw geboude flot Carlsve ontfpringt , en zieh niet ver beneden Avignon ruhe (Karelsruft) op. De vorft die tegenwoordig
in de Rhone ftort.
regeert hiet Carolus Wilhelmus, is den 17. Juny
DURANGO, ftad in Nieuw-Bifcayen in zuid-Ame- 1679. geboren , en heeft 1709. de regering aanrica, benevens een bisdora, onder den aartsbiflchop gevaart. Zyn gemalin Magdalena Wilhelmina , een
van Mexico ftaande.
dochter van Wilhelm Lodewyk hertog van WurDURANGO, kleine maar goede ftad in Bifcayen temberg -Stutgard, is den 7. September 1677. geboin Spanje.
ren, en den Z7, Juny 1697. getroud, waar uit de
NU
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crf-prins Frederik den 7. O&ober 1703- gekoren is.
DURNAU, flot en vlek in 't hertogdom Wurtemberg, niet ver van Boll, de Barons van Degenfeld
loekomende.
DURNHOLTS, ftad aan de Teya in Moravien,
legen de Ooftenrykfche grenzen.
DURNSTEIN, ftad in 't bisdora Worms.
DUROSTORUM, ftad aan den Donau in Bulgaryen.
DURRENKROET , marktvlek op het Marchveld,
aan den vloed March in Ooftenryk beneden de
Ens.
DURKEN-ZXMMERN, marktvlek in 't hertogdom
Wurtemberg, onder 't amt Brackenheim behoren<de.
DURSLEY , ftad in Gloceftershire in Engeland.
DUR WAN G , vlek en Ilot aan den vloed Suits
een myl van Dunckelfpiel, in 't vorftendom Oettingen.
DUR TIN« , kleine plaats aan deZwartzach, in 't
bisdom AichftadL
DUSSILDORP, hooftftad des hertogdoms Bergen
aan den Rhyn gelegen, en zomtyds de verblyf-en
hofhouJings-plaats der keurvorften van de Palts.
Zy is gefujtiftceert, en heeft haar naam van den
vloed Düffel, welke daar in den Rhyn valt Zy
heeft een fchoon flot en prachtig Jezuiten-collegie.
Zyn keurvorftelyke doorluchtigheid heeft 1709.
cleze plaats, wyl zy zeer bequaam tot den koopliandel legt, beginnen te vergroten, en de bouwers
het burgerrecht voor niet en 30. jaren vryheid van
alle belaftingen belooft.
Du I G E N , een Deenfche munt, welke 3. Lubsfchillingen (3*ftuivers)of i8.goede penningen geldt*
DUTLINGF.N, ftad en amt aan den Donau in het
hertogdom Wurtemberg , 3. myl en van Coftnitz,
daar yzer-mynen te vinden zyn.
Dux, kleine ftad met een ftot/in de Leitmeritfche-kreits in Bohemen , graaf Johan Jo&ef van
LWaldftein toebehorende.
DÜTNEN , zie Dunes.

DUY. DWA. DYL. DYS.
DUYVELAND, een gebied op het eyland Schot£
wen in de provintie Zeeland, 't welk 5. of 6. mylen in den omtrek heeft, door een grote vaart varshet overige deel des eylands afgezondert r en door
een dam weer met het zelve verknocht word.
DWARSBANCK, de vorften-raad op de Duitfche
ryksdagen wierd voor dezen in de geeftlyke en;
wereldlyke bank verdeelt, maar na de reformatio
fcyn de Luiterfche aarts-biflehoppen en biflchoppen
wegens den Godsdienft tot geen ryksdagen genood,
maar in den Osnabrugfchen vrede is evenwel deze
bemiddeling getroffen» dat zy op de ryksdagen een
eige nieuwe bank midden tuffchen de geeftlyke en
wereldlyke ftanden ex transverfo, of over dwars*
bekomen hebben, waar op zy naar den rang mee
hun item geven. Op deze bank zit de biffchop
van Osnabrug , wanneer hy Luiterfch is , en de
biffohop van Lübeck.
DWINA, grote vloed in Moskovien, die in de
provintie Wologda. ontfpringt, en eerft 00k Wologda genoemt word. Daarna hiet hy Sachana , ert
ten laatiten neemt hy in de provintie Dwina zyn
rechten naam aan, waarop hy zieh by Archangel
in twe armen deelt, en dan in den zee-boezem
van St. Niclaas in de Witte-zee ftort. Het wooré
Dwina biet anders by de Ruften een dubbelei*
ftroom,
DWINA, provintie in Mofcovien, welke ten zuiden aan Ouftioug,. ten weften aan Kargapol, ten
ooften aan Condmsky, en ten noorden aan de Witte en Moskoviiche-zee grenft De hooftftad daar
in is Archangel.
DWORAINÎ, zie Buoranini.

DTHRBNFÜRT , klein Silefifch fteedje aan den
Oder , was voordezen een dorp , Prüg genaamt y
voor 't welke de Silefifche opper-amts - cancelier
heer George Abraham, baron van Dyhrr, de fladsgerechtigheid aan 't keyzerlyke hof wilt uit te wer»
ken, en 't welk tegenwoordig den baron van Glaubits toekomt. Daar is- een Joodfche boekdrukkery
aangelegt.

DYKGRA-AF EN HEEMRADEN , zyn die gene die
DUYNKERXEN, grote, fterke en volkryke ftad in
't Franfch Viaanderen aan de zee, 6, mylen van in Holland het opzicht over Dyken en Dämmen
Calais, beneveas een beroemde haven aan denoord- inzeker gebied hebben.
DYLE , vloed welke niet ver van Gennep in
äee, vviens in woner s zieh wel tot de kapery fchik•ken r en deze plaats is in 't jaar 1662. voor 900000. Brabant ontfpringt, en zieh een myl beneden Mepond-iteriingsdoordeEiîgeifchen aanVrankryk ver- chelen m de Ruppel florî , en met dezelve daar
locht. Voorheen plachten de Franfche vloten die na in de Scheide valt.
DYLER SCHANS , »EYDELER SCHAN« , veiling of
op de Geallieerden in de noord-zee paften, hier
haar te zamenkonift te hebben , warom de Engel- fort aan den vloed Ems in ooft-Vriefland . aan de
ichen en Hollanders verfcheydemaal met hun fche- Munfterfche grenzen, de Hollanders toekomende,
pen daar voor zyn gaan 1 eggen, en de kapers ge- DYMEL , vloed in Weftphalen op de Heffifche en
noegzaam ingeiloten hebbenV In 't jaar 1712. toen Paderbornfche grenzen, welke in 't graaffchapWalde Engelichen met de kroon Vrankryk een parti- deck ontfpringt, en by Siburg in de Wezer valt.
DYNAI, klein eyland in \ koningryk Decan i a
culieren vrede flöten, wierd deze gewichtige zeehaven den 19.ju.ly van deEngelfche troepen in be- ooit-indien , niet ver van de ftad Goa, waarop voor
%k genomen, en'de Franfche"bezetting naar Iperen àx'im een beroemde Afgoden-Tempel geftaan
en Wynoxbergengevoert. Naderhand wierd in het heeft, welken de portugezen hebben afgebroken»
liegende artykel van den ütrechtfen vrede bedun- en de bouwftoffen daarvem tot het bouwen van
gen , oat deze haven zoude gedempt, de vefting- hun ftad gebmikt
werken henevens de dämmen en wallen geilecht, DYS ART , vlek of kleine ftad in (het zuid-Schoten de ftuizen geruineert worden, 't welk 00k in 't fche ijgraaffcha:-! Fife aan de zee-engte Forth, byna
tegen over de ftad Edenburg, Deze plaats heeft:
%ügmac jaar gefchied isr
recht
c
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EBSLEBS^ ', heerîykheyd, vlek en goed flot? ïrt
fecht om gcdcputccrden in 't Parlement te zenden.^
en de omleggende grond, die veel fteenkolen' heeft, Thüringen, in het graaffchap Swartsburg. Hier is
word Dyfart-Moor genaamt.
een klein Stift-fchool, en komt den prins van SonDYSTXNG, zie Ys-markten.
dershauzen toe.
DYVIN , zie Deva*
EBELSFEID , kleine ftad aan den Main in 't StiftD Z I S N A , ftad in hct waiwoodfchap Poîocz, in Bamberg in Franckenland.
*i Littauiich RuiTen, aan den vloed Durna, is reEBELTOFT, kleine ftad aan 't Cattegat m noorddely k groot en beteiligt
Jutland, tot het ftift Arhus behorende.
DZIURZGW , ftad in Wallachyen aan den DoEBENFURT, kleine ftad en îlot m neder-Ooftennau,
ïyk, 6 mylen van Wenen, aan den vloed Leyte.
DZWYNA , zie Dunao

EBENHEIM,OBER-EBENHEIM, OBERNHEIM, klei-

E.

E

ARNE, groot meir in het graaffchap Fermanagh
in de Ierfche provintie Uliler 9 waarin veel
kleine eylanden leggen. Eigentîyk zyn het % înetren, welke door een lang canaal van'6 mylen met
clkander verenigt zyn.
EAST-ANGLES , het koningryk der Eait-Angles,

%\Q Oofl-Angelen.

EAST-MEATH, graaffchap in de Ierfche provintie
Leinfter, 't welk ten weiten aan Weft-Meath, ten
noorden aan Cavan en Louth, ten zuiden aan Kildare en Dublin, en ten ooften aan de lerfche-zee
grenft. Het is zeer vruchtbaar, en word byna alle'en'van Engelfchen bewoont.
EATON, Had in Engeland In 't graaffchap Buckingham , tegen over Windfor aan de Theems.
EAUSE, ftad in Armagnac in Vrankryk, aan de
Gelize, is rneeft verwoeft.
EB EN VLOED , word die Wifleling der zee genaamt , wanneer op enige oevers het water weg
wykt, en op valte uren weerom komt. Het eerfte
Met de E b , het andere de vloed. By voorbeeld
aan de kuften van Vrankryk merkt men dat het water van de zee op zekere tyden zyn loop van 't
zuiden ten noorden fchynt te nemen, deze beweging, welke men den vloed noemt, duurt omirent
6 uren, in welken tyd de zee meer en meer opawelt en tegen de kuften opdringt, ja ook zelfs tegen de rivieren inloopt, wier water zy dwingt na
de bron te rug te keren tot zo ver dat 'er enige
zyn waarin zieh de vlocd tot op 40. Franfche mylen uitftrekt. Na deze 6^uren van den vloed fchynt
de zee een vierendeel uurs lang in één ftaat te blyven , daarop neemt zy haar loop van 't noorden
fen zuiden,'t welk weer zes uren duurt, waar mee
a
t water weer van de kuften zakt, en 't water in
de ftromen zyn ordinären loop naar de zee weer
krygt, en dit noemt men de Eb. Hierop volgt
een ftilftand van een quartier, waar op de vloed
weer ontftaat. Zo reyit en valt het water des daags
twemaal, maar niet net op de zelve uren, dewyl
de vloed alle dagen drie quartier en vyf minuten
vertraagt. In de Middelantiche-zee merkt men den
vloed niet, uitgenomen in de golf van Venetien.
Zo heeft ook deOoft-zee, de Pontus Euxinus, en
de Dode-zee in Azien geen Eb en vloed.

ne ftad in de neder-Elfas aan den vloed Ergets, 3 mylen van Straatsburg , was voordezen een vrye
ryks-ftad, maar hoort tegenwoordig onder de landvoogdy Hagenau. Een vlek Unter-of neder-Ebenheim genaamt legt 'er een vierendcelmyl van daan »
naar de kant van Straatsburg, heeft een adeîyk flot, en
hoort de heren van Landsperg als een bifTchoplyk
Straatsburgs Leen toe.
EBEN-PORTEN , fchoon flot in -Crain, 3 mylen
van Laybach, dat de heren van Portner in 't jaar
1664. voor zieh geboud hebben.
EBENSFELD, flot in neder-Stiermarken, de barons Galler toekomende.
EBENTHAL , vermaaklyk flot in Karmthien ,
een myl van Clagenfurt. Hct hoort den graaf van
Lamberg toe.
EBER ACH, zie Ehrach.
EBERBACH , zie Ehrsbach.

EBEKMAINSTAD, Bambergs amt in Franckenland,
niet ver van Forchheim.
EBERN, kleine ftad en amt aan de Baunach in
Franckenland, den biilchop van Wurtsburg toebehorende.
EBERNBURG, heerlykheid, fteedje , en flot op
een berg in het amt Creutzenach in de neder-Palts,
daar de rivieren Nahe en Aliens te zamen komen,
de vryheren van Sickingen toekomende. anno 1698.
wierden uit kracht van den Ryswykfchen vrede de
veftingwerken hier geflecht. De Luiterfche in woners alhier hebben tot noch toe grate religie- grieveri
tegen hun heeren ingebracht.
EBERSBACH, f'raaje ftad aan den Neckar, onder
het keur-Paltfifche amt Mosbach behorende, en een
myl van Mosbach gelegen.
EBERSBACH, vlek en amt in 't vorftendom Nasfau, aan de Witgenfteinfche grenzen, een myl van
Dillenburg.
EBERSBACH, benedidyner-abdy in Rhyngau, %
mylen van Ments.
EBERSBACH, vlek in 't hertogdom Wurtemberg,
tuflchen Göppingen en Efflingen.
EBERSBACH, zie Ebersdorf,

EBER s BERG , markt vlek en fchoon Jezuiten-collegie in opper-ßeyeren, onder 't rent-amt München
behorende.
EBERSBERG , kleine ftad aan den vloed Traun in
opper-Ooftenryk, den bifichop van PafTau toebehorende.
EBBECKESDORF , zie Ebsdorf.
EBERSDORF, was voor dezen een klein Stift o£
EBBESFALVA ,EPPESTORF, vorftlyk flot inZeven- halve Dom aan de Zfchope onder Chemnits by
bergen , aan den vloed Grashohel, 3 mylen van Lichtenwalde in de Aartsbergfche kreits van Mis5chosburg4
nien gelegen 9 daar de kkderen van de Altenburg-

Nn i

fchc

2o*4

EBE. ÈBI. EBO.

fche prinfen, die door Knuts van KaufEngcn ôïrtvoert wierden , en dit gantfche geval in latynfche
• m e n beichreven noch in de kcrk te zien rs.
EBERSDORF, vlek aan den Donau, een myî van
Wenen inOoltenryk, daareen fchoon aarts-hertog3yk flot en Diergaarden is, alwaar het keyzerlyke
bof zieh dikwils met de j acht vermaakt.
EBERSDORF, vlek, ilôt, en refidentie-plaars van
graaf Henrik V. van Reuffen van de Lobenfteinfehe
ïinie in Voigtland.
EBERSHSIM-MUNSTER , beroemde benedi&yner
•abdy en kleine Had in Elzas op een cyland 't welk
de vloed 111 maakt> beneden Schlettftadt. Zy hoort
onder het Straatshurgfche bifdoiB in het amt Benfeld.
EBERSTAD, kleine ftad in het gebied van HeiienBarmflad.
EJSERSTEIN, graaffchap in Zwaben, tufTchen het
îiertogdom Wurtemberg,de Ortenau,en het markgra^ffchap Baden gelegen. Het heeft zyn naam
van het aeloude en fterke flot Ebentein , dat op
een rots legt, en heeft voordezen zyn eige grar
yen gehad, die zedert 1663. nitgeiîorven zyn. Tegenwoordig heeit het vericheyde heren, naamlyk
den her tog van Wurtemberg, de markgraven van
Baden,graven van Wolkenftein,graven van Gronsfeld,. en biflchop van Spier.
EBERSTEIN , oud berg-flot en graaffchap in 't
Brunswykfche aaa de Wezer, 't welk voor dezen
beroemde graven gehad heeft, waarvan hedendaags
eendeel tot het vorftendom Calenberg en alzo onder
keur-Hanover behoort, het overige komt den bertog van Brunswyk-WolfFenbuttel toe.
EBERSTEIN ,. hoog flot in Karinthien, aan den
vloed PefTerits.
EBERSWALD, kleine Had aan den vloed Fuhre,
in de middei-marck Brandenburg.
EEHER,kleine flad in Perfien,in Azien, .iait 500.
huiaen beftaande, door dewelke een vloed van den
aelven- naam loopt. Van hier tot in Indien^word
Biets als Perßaans gefproken, iß aar voor dat mesa
te Ebher komt is de gemene taal Turks.
EBILO , klein eyland by het iakomen van de
kleine Belt, tot het Stift Arhus in Jutland betörenEBÏNGEN , kleine flad en heerlykheid in rt hertogdom Wurtemberg., 3. uren van Hohenzollern tegen den Donau ,. de graven %van Schlik toebehojende,
EBIONITEN, warenketters,, wier hooftEbion in
1 jaar 72. m Chriftus geboorte deszelfs Godheid
loogchende, en het in vele itukken met de Joden
hielt j ook; een duizent-jarig ryk ftelde.- My planne
öe gevoeîens der Carpocratianen voort, liet de veelwyvery toe, ftelde de wet boven hetEvangeli, en
verwierp het nieuwe Teflament behalven het Etangeli van Matthews , dat hy naar zyn believen
vervalfchte. De Joden hebben de eerfte Chriftenea
wit fpot 00k Ebioniten, dat is armzalige genoemt
EBOII r Evoti y flad in Napels-, in de provintie
Frincipato dtra r benevens den titel van een hertogdom.

EBO. ECH. ECK.
EBOIIACH , EBRACH , kleine flad benevens eeiî
ryk Urtercienfer-kloofter in 't ftift Wurtsburg in
rranckenland, 4. mylen van Schweinfurt, aan he!
Steigerwald, 't welk een onmiddelbaar ryks-klooIter is.
EBRALSHOVEN , kleine flad in het graaffchap Koningsek in Zwaben.
EBREVILLE, kleineflad inVrankrykin neder-AuvetgïiQ, aan den vloed Allier, 5. mylen van Clei«.
mont.
EBRIDES, zie Weflernes.

EBRO, grote vloed in Spanje, welke in oud-CaAllien by het vlek Fuentibre ontfpringt, door Navarre , Arragon en Catalonien loopt, en zieh beneden Tortofa in de Middelantfche-zee ftort.
EBRUHARIS , een foort van Turkfche Munniken ,
welke een ftreng ieven voeren, en daardoor me»
lien zo gereinigt te zyn, dat zy niet nodig achten
een bedevaart naar Mecca te doen.
EBSDORF , of EBBECKESDORF aan

de SCPTWEI-

NAU, Luiters juffren-klooitet 3. mylen van Lüneburg, 't welk een adelykeabdis heeft, ende herto-gen van Brunswyk en Lüneburg toekomt.
ECCLESIA MATER , of Meeder-kerk , is een

ka-

thedrale-parochiale itad- of pfar- kerk, in dewelke
de parochie-kerkkirideren te zamen komen, en denGodsdienft verrichten. Dezelve heeft gemeenlyk
andere kleine kerken en kapellen als dochter-kerken onder zieh , by dewelke zieh de afgelege en
ver wojiende kerk - Rinderen houden. Diergelykc
rnoeder- en dochter-kerken zyn noch hedendaags
onder de Luiterichen en Roomsgezinden wel bekent.
ECHANGE, een ruiling, een wiffel, in den oorlog word het voor de uitwiflèlîng der gevangenen
génome».
ECHELLES, kleine flad aan de Rhône niet ver van
Pontbeauvoiiin in t hertogdom Savoien»
iEcHiN^DiscHE EYLANDEN, zie Curzolari
ECHITS, vloed in Zwaben, die op den Alb ontfpriagt, voorby Reutlingen loopt, en een uur van
Tubingen in den Neckar valt.
E£HTERNACH,ECHTERN, EPTERNACH,Meine flad

aan àtïi vioed Sour in 't hertogdom Luxemburg *
3. mylen van Trier, het Roomfchexyk toekomehde. Daar is een abt van een Benediktyner klooiter, die een ryks-vorfl en itand van deWeflphaalfche kreits isr 0 0 ; macht heeft muntte laten flaan»
ECHZEL , oud fteedje in de Wetterau in 't amt
Bingenheim , den landgraaf van HeiTen-Darmitad
toekomende, 1. myl van Friedberg ^en 4 van Frankfurt.
ECIJA, A S T I G I , kleine en vermaaklyke flad aan
den vloed Xenil in Andaloulien, benevens een Wisdom OB der Sivilien behorende.
ECK EN HÜNOERSBACH , dk graaflyk geflacht is
een oud voornaam huis in 'thertogdom Grain, en
voert den titel van erf-knd^aimeeiter; van Grain
en de Wi-ndifche Marck.
ECK A. TS BE KG -, kleme M&r flot en amt in Thüringen , 2. myl van' Naumburg , den hertog van
Saxen-WeiiTen fels toekom ende.
EcKi-ioo, kleine itad in-Hollands Vkanderem
ECKI-

ECK. ECL. ECU. EDA. EDE.

EDE. EDG. EDI. EDO, EFP.
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ECKEREN , dorp in 't Spaans Braband, dickt by
EDELSTAIDTEN, wereldlyk en adelykjuffren-kloo'Antwerpen , daar tauchen de Fran flehen en Hol- fter inZwaben, tuflchen Ulm en Augsburg, wiens
landers 1703. een bloedige flag voorviel, waarin de abdis alleen de geloften doen moet.
laatfte de overhand behielden, fchoon de FranfTchen
EDEN , vloed in het landfchap Weftmorland in
sich 00k de zege toefchreven.
Engeland, welke zieh beneden Carlile in de zee-boe*
EcKtENFORT , ECKLENFÖHRDE , kleine (lad en 2.em van Solway ftort,
haven aan een Meinen zee-boezem der Qoftzee in
EDENBURG in ONGARYEN, zie Oedenburg
3
t hertogdom Sleeswyk, en 3. mylen ten zuid-weEDENBURG , EDIMBURG , hooftftad van Schotïîen van Sleeswyk gelegen, daar in den winter veei land in het landfchap Lothiana aan een kleinen
moffden gevangen en door Duitfland vervoert vloed, niet ver van de golf van Forth of Edimburg
worden.
gelegen, daar zy een haven heeft. Zy is taamlyk
EcKtENsuND, ECKLONSOND, koninglyk Zweeds groot en fchoon, en heeft een citadel, welke voor
luft-flot, enige mylen van Stockholm.
een der fterkfte plaatzen van Europa gehouden word,
ECKMUHL , flot en vlek aan de Laber in neder- nademaal zy aan de ene zyde op een onbeklimbare
Beyeren, 3. mylen van Landshut, onder deszelfs rots legt, en op de andere met twaalf baftions en
rent-arnt behorende.
met eendiepe inderotsgehouwe gracht voorzien is,
ECKOLM , klein eyîand niet ver van den Botni- en midden daarin ftaat een prachtig paleys , waar
fchen zee-boezem in de Ooft-zee, de kroon Zwe- in de gouverneur woont. Behalven dat heeft de ftad
den toekomende.
een Univerfiteit benevens een biilchop, die onder
ECKOLTSHEIM , marktviek en amtin 't ftiftBam- den aartsbiftchop van St. Andrews flaat. Zy leed
anno 1701 grote fchade door cen brand , waarin
berg in Frankenland.
voornaamlyk de archiven der geeftelykheid, waar
ECKRENFORDE, %\£ FkknfoM.
in derzelver akten van de reformatie af bewaart
ECLATEREN, uitbarften, ruchtbaar worden.
wierden, verteerd zyn , tot grote droefheid derECLIPTICA , zie Zodi&cus.zelver.
ECLUSE , zie Sims,
Ecu of Louis BLANC , is een Franfche fpeäeE D E R , A A R , vloed in Heffen, die in het graafryks-daalder , heeft een tyd lang dne livres gegol- fchap Witgenftein ontfpringt, goudzand met zieh
ten-, maar is daar na voor 3 livres 12, fols uitgege* rolt, en zieh 3 uren van CaiTel by Guckshagen ia
ven, en is een züvere inunt. Ecu d'or is zo veel de Fulda frort
als een Louis d'or.
EDER AD AB, ftad op het Schier-eyland aan dees
ECU-SOLS, is in Vrankryk 5 livres 14 fols.
zyde van de Ganges in Indien , in 't koningryk
ECUYER, GRAND-ECUYER DE FRANCE, xieStal- Golconda, niet ver van den vloed Nerv a, 3 myL
fffeefier.
van de hooftftad Golconda.
E c u YE RS, zie Efquire*

EDESSA , OURFA , U R F A ,

ROHAIS ,

hooft-ftad

ED A , vlek in de Zweedfche provlntie Wermeland aan de Noorweegfche grenzen.
EDAM , ftad in noord-Holland , drie mylen van
Amfterdam aan de Zuider-zee, daar zy een goede
haven heeft. Zy word tot de verga kringen der
Staten van Holland beroepen , en is in rang van
deszelfs fteden de vyftiende ; daar worden veel
fchepen als 00k goede kazen gemaakt.
EDDERSTEIM, kleine Had in zuid- chotland in de
provintie Teviotia, aan deEngeiiche grenzen.

van Mefopotamien, in de provintie Oftrcena, wel*
ke laatfte nu Diarbeck genaamt word, 't Was voor•heen een beroemde plaats.
EDGE-HILL , gebergte in Engeland aan de grenzen van Oxfordshire in Warwickshire.

EDELKNAPFN , zyn aan 't keyzerlyke hof graven

EDIGHOVEN, vlek een myl van Landau aan t

EDGWARE, Had in Middlesex in Engeland.

E D I C T , bevel ener overigheid, patent, plakaat*
*t welk de landsvorft uit eige beweging , zonder
dat hy 'er door lager overigheid of door de onder«
danen toe verzocht word, laat uitgaan.

*n grote heren kinderen, die de ipyzen voor de key- gebergte naar den kant van Wefterryk, is half
aerlyke tafel dragen, van wien de kamerheren de- keur-Faltfifch, half Twebruggifch , en daar watt
ceive aannemen en opzetten. Wanneer een van goede wyn.
ideze edeiknapen eeiifchotel uit onachtzaamhefc laat
EDIMBURG, zie Edenburg,
wallen, valt dat zilver-v-at de Hatfchiers LI keyzerEDINION , E A THAN AUNE , ftad in Wiltshire in
lyke Lyfwachtte paard r o e , die het onder zichde- Engeland«
len, en op dat zodanig een edelknaap 00k geftraft
EDITIE., de uitgaaf van een bock: die het uitworde, zo moet deze aan deHatichiers mee enige geeft word editor genoemt*
«hikaten vereren. Zy willen met gew.eid geen $aaEDISHEIM, vlek aan 't gebergte naar den kan-t
gies hieten, nademaal men in Wenen ieder jongea van Wefterryk , onder het bifdom van Spyer
dezen naam geefh Zy dragenin de ftad zwarterlu* behorende * een myl van Landau; daar waft goede
wele wambefien met gele fnoeren , zirver-verwige wym
xnouwen en broeken , waarover zy opgefnede ,
EDOIOJ kleine ftad aan de grenzen van de Val«net gele fnoeren bezette, en te rug geftreke broe- telins, in de Venetiaanfche provintie Brefciano.
ken hebben, die maar tot aan het midden der witEERSEL , kleine ftad in de provintie Kempenland
te komen. Op het rand hebben zy bruine doch naar in Holland.
4e keyzerlyke mode gemaakte klederen, met gouE F F E C T , kracht en werking, 00k volbrenging,'
<k of ziivere galonné» belegt.
f>aar van daan zegt men,, iets tot Effect brengen*
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dat is voleynden, en zyn oogmerk bereyken. Effedueren/hiet iets werkftellig maken, in der daad
verrichten, uitvoeren.
EFFECTEN, dus noemt men het vermögen van
een koopman aan waren en goederen.
EFFECTIVE, werklyk, in der daad, zo is het te
verftaan wanneer men zegt dat het vyandlyke leger
Effeäief zo of zo veel duizent man fterk is.

EGG. EGL. EGY;

heten. Het hoort ten dele den graaf van Gallen«
berg, en ten dele den graaf van Egg toe.
EGGENBERG, flot en ftamhuis der vorften van
dezen naam in neder-Stiermarken , niet ver van
Grats. Gemeide vorften zyn anno 1623. in den vorften-ftand verheven, en zyn 1654. in het vorftelyk
coilegie ingeleyd, maar zy zyn 1717- met den laatften erfgenaam Johannes Chriftianus, een heer van
iz. jaren, uitgeitorven. Het erf-maarfchalks amt
EFFENDI, zie Rei-Epnat.
EFFERDINGEN, kleine Had , drie myîen boven van opper-Ooftenryk heeft het graaflyke huis StahLintz in opper-Ooftenryk, nier ver van den Do- renberg gekregen ,het ftamhuis Eggenberg benevens
nau , benevens twe kafteîen , waarvan het ene het vorftendom Crumlan in Bohemen is de beyde
in , en het andere buiten de ftad is, het laatfte word princeifen, als des laatften vorfts zufters, te beurtgevallen ,die zieh den 26. juny 1719. met de beyde
Schaumburg genaamt.
IN EFFIGIE iemand ophangen of verbranden, graven van Leflie, broeders, in den echt verbunhiet, wanneer 'er een gerechtelyke executie aan het den hebben, en het tot een vorftendom verhevene
afbeeldzel van den vluchtigen misdader gepleegt graaffchap Gradifca heeft de keyzer aan den graaf
w ord, ora dat men deszelfs perfoon niet kan mach- van Althan gefchonken.
tig worden.
EGGENFELDEN, marktvlek en landgericht in ne™
EG A , kleine vloed in Bifcayen in Spanje, welke der-Beyeren, aan den vloed Rott, onder 't rentzieh beneden Calahorra in den Ebro itort.
amt landshut behorende.
EGAAL , gelyk , gelykvormig , daar van daan
EGISHEIM , EXHEIM , kleine ftad en voorheen
Egaleren, iets gelykvormig maken , Egaliteit, de een graaffchap dicht by Colmar, in de opper-Ei-gelykvormigheid.
zas.
EGELN, kleine ftad, flot en amt aan de Bode in
EGLINGEN , kleine ftad en heerlykheid in Zwa't hertogdom Maagdeburg, is voor dezen een graaf- ben , niet ver van Nordlingen, was voorheen de
fchap geweeft, en in den Weftfaalfchcn vrede het refidentie der graven van Graven-Egg, die het 1723.
hertogdom Maagdeburg ingelyft. Over de Bode aan den vorft van la Tour en Taxis, erf-generaal~
legt een ryk Katholyk nonnen-kloofter , Marien- poftmeefter van 't Roomfche ryk en de Nederlanftoei genaamt , waarvan de voornaamfte Domina den, voor 200000. floreynen verkocht hebben.
genoemt word.
EG LIS AU , heerlykheid , kleine ftad en flot in
EGENBURG , oude ftad in neder-Ooftenryk, daar Zwitzeriand aan den Rhyn gelegen, waarover daar
een brug legt, 't Is een goede pas, en hoort het
goede wyn waft.
EG ER , vloed, welke in Frankenland aan de Bo- canton Zurich t o e , 't welk het door een landvoogt
heemfehe grenzen op den Fichtelberg ontfpringt, regeren laat.
EGLY , vloed , welke in opper- Languedoc by
ten ooften door het Bareytfche gebied naar Bohemen loopt, en zieh aan de andere kant van Leut- Maflac ontfpringt , door een deel van Rouffillon
loopt, en zieh beneden Leucate in de Middelantiemeritz in de Elbe ftort.
EG ER , beveftigde en wel bewoonde ftad aan den zee werpt.
vloed van den zelven naam in de heerlykheid Eger
EGLOF, vrye heerlykheid in Zwaben, niet ver
in Bohemen, 18. mylen van Praag, aan de Franc- van de ryks-ftad Ifni naar den kant van de Bodenkrfche grenzen , benevens een beroemde Zuurbron, zee gelegen. Zy hoort den .graaf van Traun van
een uur van de ftad. Zy legt ten dele in een dal, de MeifTauifche Unie toe, die het in de vorige eeuw
ten dele op een rots, en heeft een fterk flot, waar van het huis van Ooftenryk voov 30000. florenen
op een koninglyke burggraaf woont. De nonnen gekocht heeft.
aldaar maken een beroemde Theriac, ook is alhier
EGMONT , vlek en flot en eertyds een graafeen commandery van de ridderlyke kruis-orde met fchap, anderhalf myl van Alkmaar in noord-Holde rode-fter.
land , en wegens den graaf van Egmont bekent.
EG ER, heerlykheid in Bohemen, welke ten noor- Dit beroemde en oude gellacht is 1707. uitgeftorden aan Voigtland, ten ooften aan de Elleboger-en ven, en de Franfche graaf van St. Jean, een zoon
ten zuiden aan de Pilsner-kreits, maar ten 4weften des hertogs van Bifaccia heeft den graaflyken titeî
en 't wapen van Egmont aangenomen, wyl hy de
aan het markgraaffchap Bareyth grenft.
E G E R , kleine vloed in het graaffchap Oettingen zufter van den laatftgeftorven graaf, die tot univerin Zwaben , welke zieh beneden Harburg in de fele erf-vrou van alle de graaflyke goederen aangeftelt is, ter gemalin heeft.
Wernits giet.
EG RAM, E R A M , benedidyner-abdy in VlaandeEGERSEE, beveftigde ftad in neder-Ongaryen, in
9
t graaffchap Zalawar, aan den kleinen vloed Sala. ren, niet ver van Oudenaarden aan de Scheide ,
EGERY, AEGERE, vlek en amt in 't Zwitferfche onder den aarts-biffchop van Mechelen ftaande.
EGYPTEN, MGYPTEN,
een deel van ooft-Africa,
canton Zug, waarin het vifchryke Aeger-meir.
EGG , klein eyland onder de Schotiche-eylanden \ welk ten ooften aan de Rode-zee, Arabien, ea
de land-Engte van Suez ten noorden aan de MidWefternes.
EGG , heerlykheid en prachtig flot in opper-Crain, delantfche-zee, ten weften aan het koningryk en
cen myl van Crainburg, voor dezen Neuburg ge- de woefteny Barca , en ten zuiden aan Nubien,
Abys-
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EHRENHAUSEN, marktvlek, benevens eenflotin
Abylïinien en de kuft van Abex grenft. \ h een
vruehtbaar land, waar toe de overftroming van den Stiermarken 6 m. beneden Grats, tuflchen Wildau en
Nyl nict weinig heîpt, en men vind 'er behalvcn Marchburg gelegen. Daar is een künftig geboude
het fchone vec, overvloed van tarw^gerit, rys, kapel te zien.
en tuinvruchten, als ook boomwol, vlas, zuiker,
EHRENSTEIN, oud flot en amt in Thüringen, in.
taffia, balffem, fenebladeren, dadelen en wat des het graaffchap Gleichen , nict ver van Kranichfeld,
meer is; evenwel is het ook vvegens de grote hitte *t is een keyzerlyk leen, en hoort den vont van
en 't vuil water een ongezond, en naar de Rode- Swartsburg-Rudelftad toe.
£ee een on vruehtbaar en woeft land. De mee- EER-VERGOEDING , is een mondelyke en fchrifteile inwoners zyn Mahomctanen, de overige Cop- lyke verklaring eh wederherftelling van den eeiiytifche Chriftenen , Giïeken, Hey denen en Joden. ken naam ? dien men iemand door fchelden of anMen verdeelt het gemeenlyk in drie deien, naam- dere beledigingen ontnomen heeft.
îyk in Babri of neder-Egypten, Voftani of middelEERTEKENS DER UITTREKKENDE BEZETTINGEH
Egypten en Said of opper-Egypten. Neder-Egyp- nit veroverde fteden en verfingen zyn de volgende:
ten begrypt alles wat tu flehen de zee en Cairo legt, dat de daarin leggende foldaten zo het mooglyk
naamlyk wat de ouden Delta noemden, wyl de is door de gefchotebres uittrekken, met hungeweér,
armen des Nyls en de zee, die de grenzen van dit onder *t flaan van ketel- en gemene trommels, mec
•deei zyn, een driehoek of Delta maken. Middel- viiegende vaandels,brandende lonten , kogels in den
Egypten heeft het dorp Gizza en Momfalot tot mond, en met twaalf fchooten voor hun geweer»
grenzen. Opper-Egvpten begrypt het overige. Het groot en klein, doorgaans voorziem
îtaat onder den Turkfchen keyzer en word door een
EHRHOLTZBACH , keur-Beyerfch vlek in 't ftift
Bafla geregeert, die op het flot te Cairo zyn reii- Regensburg, 3 myl van Landfchut.
dentie houd.
EHRNEGH, fchoon flot in Karinthiem
EHR STEIN, fterk flot aan den Rhyh, twe uren
EGYPTEN , kleine (lad in Seraiigallien in Courvan Lintz.
land.
EGYRA , SCOLOCASTRO , beroemde ftad in de

provintie Achaia in Griekenland.
EHENHBIM, zie Ebenheim»

EHINGEN, kleine ftad aan den Donau in Zwafcen, i grote mylen boven U l m , het huis vanOoftenryk toekomende.
EHINGEN, zie Rotenburg.

EHR EN AU, prachtig flot in Crain, dicht by Biffchops-Lack, i myl van Crainburg, en 3 van Laybach,
EHRENBERG , Hot en fterke pas in Tyrol tegen
Zwaben op een berg gelegen, een vierendeel myl
van Reite ,* 't word in 't gemeen de Ehren bergerKlaufe genaamt.
EHRENBREITSTEIN ,HERMANSTEIN, beroemt flot

en veiling op eenhoge rots aandeoverzyde van den
Rhyn , tegen over Coblents , den keurvorft van
Trier toekomende, die beneden aan de Rots by
den Rhyn een prachtig reiidentie-flot heeft.
EHRENBUR-Gjheerlyk flot in Tyrol in het Bufterdal, 6 mylen van Brixen , en 2, van Brunegk, is
het Stamhuis der graven Kunigl en vryheren van
Ehrenburg, hoort tegenwoordig den keyzerlyken
geheimen raad graaf Sebaftiaan Kunigl.
EHRENFELS, zie Regenfiauf

EHRENFELS, een flot in Rhyngau , tegen over
Bingen..
EHRENFELS, STAUFF-EHRENFELS, ryks-heerlyk-

heid by R.egensbnrg in de opper-Palts., het huis van
Paks-Neuburg toekomende, 't welk dezelve op de
Ryks-en Beyerfche kieits-dagen geeximeert heeft.
Zie Ex:me en>

EIBELSTAD , EÏFELSTAD , kleine ftad aan den

Meyn, wegen haar wyn beroemt, en in 't bisdom
Wurtsburg gelegen.
EIBENSTOCK, kleine bergftad in de aartsbergfche
kreits aan de Mulda, 1 myl van Schneeberg, onder het amt Zwartzenberg en keur-Saxen behorende, daar goede tin-mynen zyn.
EICETA:, ketters in de 7 eeuw, die als munni«
ken leefden , daarby met vrouwen gemeenfehap
hadden, ook geloofden dat men God zonder dansfen en ipringen nier dienen kon , dewyl Moles en
Miriam zulks by de kinderen liraëls gedaan hadden.
EICHE , zie Bub,

EICHE, ilôt, vlek en heerlykheid aan de Scheide
in VJaanderen, nier ver van Antwerpen.
EICHELSTEI&T, is een hoogverheve werk van fienen op de ht. Jacobs Schans in Ments, 't welk van
ver wel naar een eikel of aker gelykt, en van enigen voor een gedenkteken opgegeven word, dat
men ter eren van Drufus Germanicus, die Ments
word gezegt geboud heeft, hier opgcrecht zoude
hebben , hoewei 'er noch andere overleveringen
van vertelt worden.
EICHEN, EICHHOF, vorftlvk Ilot en landhoef aan
de Fulde, in 't vorflendom Hirfchfeld in Hefleri 3
een uur boven Hirfchfeld.
EICHHOLTs , flot in Silefien, in 't vorftendoni
Lignits, waar naar een adelyk geflacht den naain
voert.
EICHLOCH,vlek op de Rhyngau in 't keur-Ment-*
fche gebied , den Rhyngraaf van Daun toekomende.

EHREN-FRIEDRICHSDORF , kleine bergftad in de
aartsbergfche kreits en't amt Wolkenftein,drievirenEICHSFELD , zie Eisfeld.
deel myl van Annaberg gelegen, en keur-Saxen toeEICHSTEDT, zie Ahhjhät.
komende, Daar zyn ichone'tin-berg-werken.
EICKE , Benediktyner" nonraen-abdy by Mafeyck
EHR.ENG.EZAMTE'N , noemen de Zwitzers bun ge- in 't bisdom Luik.
E.ID£R ? zie Eydsr*
deputeerden op hun Janddagun.

188

EÏF. EÏL. EIN.

EIS. EIT, EKE;

EISELSTAD, kleine ftad in 't ftift Wurtsburg vi
EIFEL , zeker ftreek lands tuffchen het f n e r fche en Gulikfche gebied, waarin de graaffchappen Frankenland aan den Main gelegen.
EISENACH, zie Eyfenach.
Manderfcheid, Reifferfcheid, Arenberg, Virneburg
EISENARTS, groot marktvlek in opper-Stiermark
en Sleida gelegen zyn.
tien mylen van Grats , benevens een beroemt
E I G H T , zie Alney.
,
E I G U E X , AIGUËS , vloed in Dauphine , welke yzer-berg-werk, waar uit gants Duitfland zou kunfcich aan de kant van Orange met de Rhone ver- nen met yzer voorzien worden.
EISENBERG, graaflyk (lot op een hogen berg in
mengt.
het graaffchap Waldek, niet ver van de ftad CorEIKLINGEN, amt in Tt hertogdom Lüneburg.
bach.
E Î L E , zie Alla.
EISENBERG , kleine ftad en flot 2 mylen van Zeitz,
EILENBERG , kleine Had en fterk berg-flot in opper-Silefien, in *t vorltendom Troppau, 3 mylen niet ver van de Saal in Oofteriand, voorheen het
van Olmuts ; 't is een gewichtige Pas tuffchen Mo- vorfllyk huis van Saxen-Eifenberg toekomende, dat
1707. met hertog Chrittiaan is uitgeftorven , en
ravien en Silefien.
heeft
Saxen-Gotha van de Eifenbergfche lands-porEILENBURG, ftad en amt benevens een oud bergflot in Meißen, in de Leipiiger kreits aan de Mul- tie bezit genomen, is ook den zelven in den ryksda, drie meilen van Leipzig , keur-Saxen toebe- hofraad te Wenen 1714. toegewezen, en hier op
horcnde. Daar word goed en gezond bier gqbrou- in het vorftendom Altenburg ingelyft geworden,
zie Coburg.
wen.
EISENBERG , graaffchap en fchoon flot in het
EILINGERODE, zie Eihingerode.
EILWXG , vloed in de mark Brandenburg, welke land!chap Sats in Bohemen, een half myl van Rotenhaus, dicht aan de Saxiiche-grenzen, den keyin den Oder valt.
EIMBECK, hooftftad des vorftendoms Grubenha- zerlyken opper- land-jagermeefter van Bohemen 9
graaf Felix Uldaricus Popel van Lobkowits toekogen aan de Urne, 1 mylen van Gandersheim.
EIMSDORF, kloofter in Franckenland, door Otto mende , die daar zyn verblyf houd.
EISENBURG,kleine ftad in neder-Ongaryen aan de
bilTchop van Bamberg in 't jaar 1000. geflieht.
EINDHOVEN, flot en kleine ftad aan den vloed Raab niet ver van Kerment gelegen, word ook VasDommel in Braband, in het zo genaamde Kem- war genoemt.
EISENSTAD, koninglyke ftad en fchoon flot in
penland , niet ver van 'sHcrtogenbofch. Het hoort
neder-Ongaryen, tuffchen de Neufiedler-fee en den
de erven van koning Willem III. toe.
EiNRicHGAu, een ftreek lands aan den Rhyn, vloed Leutha, twe mylen van Oedenburg , den
heeft ten ooften het graaffchap Epitein, ten noor- vorlt Eiterhaii toekomende.
EISERNBIRN, een plaats in Beyeren , 5. mylera
den het graaffchap Idftein, ten weilen de Rhyngau , en ten zuiden den Rhyn tot grenzen, en Wis- ooitwaarts van Schardingen.
EISFELD , EICHSFELD , een klein land tuffchen
baden is daar in gelegen.
Thüringen, Heffen, en Brunswyk, den keurvorft
EINSHEIM , zie Enjaheim.
EiNsiEDEL , kloofter in 't hertogdom Wurtemberg vanMents toekomende.
EISFELD, kleine ftad aan de Werra, in 't herin Schonbuch, tuffchen Stutgard en Tubingen, is
in 't jaar 148z. door graaf Everhard met den baart togdom Coburg, aan de Hennebergfche grenzen 9
geflicht , had voordezen een prooft met twaalf derdehalve my] van Coburg, den hertog van Saxen»
adelyke kanunniken en twaalf lekebroeders, welke Hildburgshaufen toekomende.
EISGARN , kleine Proosdy in neder- Ooftenryk
de regel van St. Pieter volgden ; maar na dat hetS in
y
tjaar i58i.meeft afgebrand was, heeft hertog Lo- aan de Boheemfche grenzen.
EISGRUBE, ftad in Moravien aan de Ooftenrykdewyk deze Stichting naar het vorflelyk collegie te
fche grenzen, den vorft van Lichtenftein toebehoTubingen overgebracht.
EiNsiEDEL , EINSEDEL , opper-Ongarifch berg- rende. Hier is een flot, een fchone liift-tuin, en
fleedje in het graaffchap Zips, daar men veel Yzer treflyke Stoetery.
EisKIRCHEN, zie Euskirchen,
graaft en verwerkt.
EISLEBEN, hooftftad, flot en amt in het graafEINSIEDELN, MARIA ZU DEN E I N S I E D E L N , is
cen vorftelyke abdy van de orde van St. Benediclus, fchap Mansfeld, keur-Saxen toekomende, 4. mylen
benevens een heerlyk vlek in Zwitzerland, in het van Merfeburg, daar doctor Luther 1483. geboren
kanton Schweits, waar na toe van alle kanten veel en 1546. geltorven is. Hier zyn koper-en zilverbedevaarten gefchieden. De vorftelyke abt aldaar mynen.
Eis NA , zie IJhy.
is een ftand des H. Roomfchen ryks, en ontfangt
EITERSBERG, zie Effenberg.
het ken van den keyzer , waarom hy geeEITLUCH , ftad en gewichtige veiling aan den
nen biffchop, maar den pauslyken itoel onmidde!yk onderworpen is. De Caften-voogdy over dit vloed Narenta in Dalmatien, welke de Türken in
kloofter bezit het canton Schweits, en word deze 't jaar 1694. den Venetianen hebben afgenomen.
EKELENFORT , zie Ecklenfort.
plaats van de Zwitferfche fchryvers voor het itamhuis van het aeloude adelyk geilacht van de EiniieEKENES, kleine ftad in Zweden in het zuidlyk
dels in Saxen gehouden.
Finland , in het bisdom van Rafeburg , aan den
EISDORF, vlek en gerichts-ftoeî in *t ftift Merfe- Finlandfchen zeeboezem, anderhalve myl van Rafeburg,
burg.onder 't amt Lutzen behorende.
EKESIO;

ERß. ËîvM. ELA. ELB.
ËKEsio, kleine ftad aan den vloed Arby in de
£weedfche provintie Smaland. Buiten de Had is
ten ichoon flot met vier houte torens geboud.
EKMEGGIBACHI, is de opperile bakker aan het
Turkfche hof, die over al het brood, dat in *t Sem\ gebrmkt word, het opzicht heeft.
ELANA, zie Kit or.

ELAPHITES, zyn drie Meine eylanden* met narnen Calomota , Hbla di Mezzo en Goipana in
Dalmatien, de republiek Raguia toebehorende.
ELBA , graaffchap in 't koningryk Vàlentia in
Spanje, den graaf van dezen naam voorheen toekörnende > maar 't welk h§nv, wyl hy in koning
[\arel III. dienib trad, van Phili pus V. in 't jaar
1708. ontnomen, en den hertog van Atri, die zyn
goederen in Napels verloren had, gegeven wierd.
ELBA zie F.Iva.

ELB-AUE , zo noemt met in Meiden een zeker
gebied, dat zieh aan de Elfe van de Boheemfche
grenzen aan tot by Wittenberg uitftrekt, en wegens
de fchone weyden, tuinen en wynbergen zeer ver*
maaklyk is.
ELBE , grote vloed in Duitfland welke in Silefien in
het Reuzen-gebergte by den Duivelsgrond in de heerîykheid van den graaf Schafgots* Kynaft genaamt,
dicht aan de Boheemfche grenzen ontfpringt. in 't
begin zyn het 2 beken, waar van de eene de grote
Elbe, welke zieh uit 6 bronnen verzamelt; de andere de kleine Elbe, die uit vyf bronnen ontfpringt,
genaamt word. Deze rivier doorftroornt hier na
geheel Bohemen > opper- en neder-Saxen, word
door inneming veler rivieren, als de Muldau, Saale, Spree, Havel, Ilmenau en de Eide zeer groot
en fcheepryk, valt eindelyk by Ritzebuttel, 14. m.
van Hamburg, in de Noord-zee, gelyk men ook
veel mylen de Eb en vloed van de zee in haar befpeurt.
ELBENAU, een van de vier amten die tot het
burggraaffchap Maagdeburg behoren, en keur-Saxen
toekomt , het is met het amt Gommeren verknocht.
ELBERFELD , amt en klein fteedje aan de Wupper in het hertogdom Bergen., wegen zyn yzerwerken beroemt.
ELBEUF, zie Elbaeuf.

ELBING., Hanfee-ftad in 't Poolfeh PruirTen, tuffchen de haven D raufen en het Friflche Haf in het
waiwoodfehap Marienburg, in de kleine provintie
Hokerland aan den vloed Èlbing > welke zieh in 't
FriiTche Haf ontlaft. Zy word in drie delen verdeelt, naamlyk in de oude en s nieuwe ftad, welke
beyde groot en beveftigt zyn, en in de voorfteden, daar de kooplui him koornfehuren en andere
pakhnizen hebben. 't Is een goede koopftad, heeft
meeft Luiterfche inwoners, legt 8. mylen van Königsberg , en 16. van Dantzig, heeft een Burggraaf,
welken de koning van Polen, en een preiident,
welken de ilad verkieft, ook is daar een Gymnafium. De koning van Pruilfen nam 1698. deze
plaats wegens een pandrecht, dat by daar op had,
weg, maar gaf in 't jaar 1700. de ftad met goedheid aan de republiek Polen weerom, maar het
amieggende land , Elbinger Werder genaamt, en
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't welk een zeer vruchtbare landftreek is, word tot
den huidigen dag noch met PruifTifdie troepen be*
zet. In 't jaar 1703. nam ze de koning van Zweden Karel XII. met akkoort in, en 1710. den 8. •
febr. wierd zy door de Mofcoviters op diferetie
verovert, en aan de kroon Polen weer overgegeven.
ELBING , vloed in PruifTen, welke niet wyd vart
de ftad Elbing uit het meir Draufen ontipringt ,
en zieh een myl daar van in het Haf ontlaft.
ELBING , een vôorftad by Breflau > ter rechter
hand van de boven-poort-, watineer men naar
110.00. maagden gaat,waaf in zieh vele Joden onthouden.
ELBINGERODA, EiiiNGERODA, kleine keür-Hanoverfche bergftad en amt in 't vorftendom Grubenhagen, aan den vloed Siber ander half myl ten
noorden van Oflerode , daar men veel yzerfteen
vind en fmeit.
ELBOEUF, vlek aan de Seine in Normandyen,'
benevens den titel van een hertogdom en Pairfchap
in Vrankryk, waar van de uit het huis van Lotteringen ailtammende linie van Elboeuf den naam
voert. De tegenwoordige hertog van Elboeuf Emanuel Mauritius, geboren in 't jaar 1677. was voor
dezen een abt, maar heeft in 't jaar 1705. den titel
van prins van Elboeuf aangenomen, en 1713. dea
25, oclober zieh met de enige dogter van den hertog van Salfa, Terefia Strambona, in den echt verbunden.
E1.B0GFN, zie Einbogen,
ELBURG, kleine ftad aan deZuider-zee in deVe*
kiw in Gelderland 5 haar veftingwerken zyn go
Hecht.
ELCATIF , ftad in Gelukkig Arabien in Azien.
ELCESAITEN , ketters m de 2de eeuw, welke twee
ChriftufTen ftelden . naamlyk een opperften en
een minderen, en van derzelver peribiien veel laffe
dingen vehaalden> ook den H, Geeit voor Chniius
zuiter uitgaven.
ELCHE, ILLICI , kleine ftad aan den vloed Segre
in 't koningryk Valencia, die reedlyk geforiificeert
is. nice ver van Aiicante.
ELCHINGEN, AYCHLINGEN, kloofter in Zwaben,

niet ver van Ulm tegen den Donau gelegen, wiens
abt een onmiddelyke ryks-ftand onder de Zwabifche prelaten is.
ELCHOLM , kleine ftad in de Zweedfche provintie
Bleckingen.
ELDA , Ideine ftad benevens den titel van een
graaffchap aan een kleinen vloed in 't koningryk
Valencia in Spanje, die Filippus V. in 't jaar 1708,
den hertog van Atri gefchonken heeft.
EL DAG SEN , kleine ftad en hooftplaats in het
oude graaffchap Hallermunde, aan het woud Hallerbruch , tegenwoordig onder het vorftendom Calenberg, en den keurvorft van Hanover behorende*
E L D E , vloed in 't Mecklenburgfche vorftendom
Wenden, welke uit het meir Murits ontfpringt, en
by Domitz in de Elbe valt.
ELDENA , kleine ftad en amt aan de Elbe in 't
hertogdom Mecklenburg.

ipo ELD. ELE. ELF. ELI. ELL.
EIDENAU , abdy in voor-Pommeren, in *t Gutskauifche gebied, een vierendeel myl van Grypswalde aan de Ooft-7.ee, is met haar onderhongheden de Univerfiteit van Grypswalde ingelyft.
ELDENEURG, flot en vlek aan den vloed Eide in
de Brandenburgfche Provintie Pngnitz , de heren
van Quitzou toekomende. Voor enige jaren wierden daar veel Lykbuflen uit de aarde gegraven.
EL&EKY, dorp in de Zweedfche provintie Schonen is wegen de zw are aluingroeve, waar in daagJyks 300. menfehen arbeyden, beroemt.
ELECTION , is in Vrankryk een gerechts hof, daar
de verkorene het recht oefienen, en daar de gefchillen over de Tailles en Impoften in de eerfte mftantie gevonnift worden , uitgenomen de Gabellen
en Domeinen des konings. Men verftaat ook door
het vvoord Election zodanig een gebied, waar over
de verkorene zulk recht oeffenen.
ELEPHANTINA, groot eyland in Africa, 't welk
de Nyl in opper-Egypten maakt. Hier eindigen de
Egyptenaren hun icheepsvaart op den Nyl,. en dryyen daar met de Ethiopiers koophandel.
ELEVATIO POLI , is die verheffing van den Pool,

70 ver hy van den gezicht-einder van een plaats af
is.
ELFELD, kleine ftad aan den Rhyn, boven de
(lad Ments, in 't keur-Mentfifch gebied op de Rhyngau.
ELFKARLEBY , vlek in de Zweedfche Provintie
Upland, daar zieh de vloed Dale in den BothniJchen zee-boezem Hort.
ELFSRURG , zie Gothenburg*

ELFWEDAL , klein vlek in de Zweeedfche provintie Dalekarlien, 5. Zweedfche mylen van de Noorweegfehe grenzen.
ELFWEROS , vlek in de Zweedfche provintie Helfingen, aan den vloed Liufna.
ELGIN , liad in het noord-Schotfche landfehap
Murray aan den vloed Lofiie, welke anderhalf my]
daar van daan in de Noord-zee valt. Zy heeft fitting en ftera in 't Parlement, en eer de Presbyteriaanfche Godsdienft in.Schotland de overhand nam
had zy een biflehop onder den aartsbiffchop van St.
Andrews ftaande.
ELIMA , kleine ftad in de Zweedfche provintie
Nyland.
ELXZABETHENEURG , zie Meinungen.

ELINE, goede koopftad in yt koningryk Matamba
aan de kuft van Congo in Africa, legt niet ver van
het meir Zaire, en heeft veel inwoners.
Ï A L A R , vlek en amt in 't prinsdom Naflau, 2,
nayîen van Limburg.
ELLER , zie Eirhh.

ELLERENA , (lad in 't Spaanfche Eftremadura ,
aan de grenzen van Andaioufien, de ridder-orde
van St. Jacob toekomende.
ELLESTON, kleine ftad in de provintie Northumberland in 't noorden van Engeland.
E L L G , ELGOW, heerlykheid, marktvlek en flot
in 't kanton Zurich, aan de grenzen van Turgow,
het komt de famille Werdmuller te Zurich als een
fideicommis toe.
SLWNGÏN

1 fraai vlek ,. flot, en reûdentie des

ELL. ELM. ELN. ELR. ELS.
landcommandeurs van de Baliuagie Francken,, ech
myl van WeilTcnburg.
ELLISMERE , kleine ftad in de provintie Shropfire
in Engeland.
ELM , vloed in het graaffchap Hohnftein in Thüringen welke zieh met de Zorge verenigt en eindelyk in de Unftrut valt.
ELMADINA , ALMEDINA , grote en goede (lad in

Africa, in het koningryk Marocco, in de provintie
Hafcora, waar van zy de hooftftad is.
ELMESHORN, klein vlek in het hertogdom Hoîftein in de provintie Stormarn, aan den vloed Ame,
3. mylen ten noord-weften van Hamburg, den honing van Denemarken toebehorende.
ELMESIA , kleine ftad in de weft-Gothlandfche
provintie Dalien, 6 mylen ten wellen van Dakburg gelegen.
E L N A , ftad in het graaffchap Rouffillon aan den
vloed Tech op een heuvel, een myl van de Middelantfche-zee, de kroon Vrankiyk toekomende.
ELNBOGEN, STEIN-ELBOGEN, LOKETSKY, hooft-

ftad van de Elnbogener kreits in Bohemen aan den
Eger, 16. mylen van Praag. Zy is klein maar beveftigt, in de gedaante van een EUeboog op een
berg geboud, heeft maar een poort, en een fterk
flot op een rots, en 172.5. een zwaren brand uitgeftaan. Deze kreits welke de Elleboger-kreits genaamt word, en een van de 18. kreitzen van Bohemen is, legt aan de Egerfche, Satzer en Pilsnerkreits, en aan de grenzen van Voigtland.
ELPHEN , kleine ftad in het Ierfche landfehap
Connaughty benevens een bisdom, onder den aartsbiffchop van Galloway ftaande.
ELRICH, E L L E R , kleine ftad in Thüringen aar!
den vloed zorge in het amt Clettenberg , en de
hooftftad van het: graaffchap Höhendem, den koning van Pruiflen toebehorende. Hier is voorhecn
de Cancelery en het Confiftorie van het graaffchap
geweeft, maar in 't jaar 1714. naar Halberftad ver«
legt.
ELRICK, zie Alrick.

ELSA , ELSE , kleine vloed in het graaffchap Ravensberg in Weftphalen, welke door de ftad Hervord loopt.
ELSA, kleine vloed in opper-Silefien, welke aan
de Ongerfche grenzen achter Jablunka ontfpringt,
en zieh by Oderberg in den Oder frort.
ELSAS, landgraaffchap in Dultiland, 't welk ten
Weiten door 't gebergte Vogefus van Lotteringen ,
en ten ooften door den Rhyn van Zwabcn gefcheyden word : ten noorden grenft het aan de Paks, en
ten zuiden aan deSundgau, en is aan wyn enkoorn
zeer vruchtbaar. Het word verdeelt in opper- en
neder-Elfas, waar van het eerftgenoemde ten zuiden , het andere ten noorden legt. Beyde bezit de
kroon Vrankryk tegenwoordig, welke in den weftphaalfchen vrede dat gene bekomen heeft, wat te
voren het huis van Ooftenryk daar in bezeten had;
maar na den Ni m weegfehen vrede heeft zieh Vrankryk het overige ten vollen aangematigt, en zulks
ook in den Ryswykfchen vrede behouden.
ELSAS-ZABEUN, ftad in de neder-Elfas, ben evens
ceaberg-flot aan den vloed Sorr in *t bisdom Straatsburg.

ELS. ELT;

ELT. ËLV. ËLY. EL2. EMA. m

burg, 4» mylen van Straatsburg, was voor dezen
ELT MA NN , kleine ftad en amt in *t bisdom
de ordinäre bifïcïioplyke reiidentie, maar nu heeft Wurtsburg aan den Main, niet ver van Bamberg.
de koning van Vrankryk zeclert 1681. toen hy
E L T O R , ELANA , ftad in 't Steenachtig-Arabiert
Straatsburg heeft ingenonien den biffchop het kloo- in Azien aan de Rode-zee niet ver van daar de
fter aldaar ingeruimî!
kinderen Iifaels daar door gegaan zyn. Zy dry ft
fterken handel met die waren welke uit Indien en
ELSBURG, lie Gothenburg,
de andere Oofterfche landen kernen, en van daatf
ELSE , zie El fa,
naar Egypten en andere piaatzen vervoert wor~
ELSE , zie Jiijitz.
ELSEN, kleine (lad in 't bisdom Paderborn, daar den.
de Ahne in de Lippe valt. Hier zegt men dat ELTSCHOWITZ, fchoon flot op een hoogte m de
Alifb door Claudius Nero Drufus geboud, zou ge- Prachenzer kreits in Bohemen , heeft een diepe
ftaan hebben.
gracht , in een rots gehouwen , en een fchonert
EL SEN BÜRG , adeïyk Benediktyner nonnen-kloo- luft-tuin.
fter in 't vorftendom Halberftad.
ELVA, ELBA, eyland in de Toskaanfche-zee in
E L s E NEU R , zie Heljingenr.
Italien, 4 mylen van 't vafte land, den hertog van
E L S F L E Ï , groot vlek en voogdy in het tot het Sora en vörft van Piombino als een Spaanfch leen
-graafichap Oldenburg behorende Stadland aan de toekomende, uitgenomen PortoFerrajo,'t welk de
Wezer , en aan den vloed Hunte, 1 mylen van Groot hertog van Florencen, en Porto Longone, 't
welk de Spanjaarden bezitten. Op dit eyland wordi
Oldenburg.
ELSGAU, is een landftreek tufTchen het gebergte veel yzer gegraven.
en de Larg aan den vloed Hallen, in 't ltift ßazel
ELVAS , EL VA , ftad in de provintie Alentejo in
en de Suntgau gelegen, waar in Bruntrut, Blum- Portugal, benevens een bisdom, onder den aartsbiflehop van Evora ftaande.
berg en Dattenried gelegen is.
ELSLOE, heerlykheid aan de Maas* niet ver van
ELVERFELD, zie ElberfelÂ
Maastricht in t heitogdom Limburg in de OoftenELVIRE , was voor dezen een beroemde ftad in
rykie Nederlanden :in "t jaar 1700. zou zy het leen *t koningryk Granada, maar is tegenwoordig gants
van keur-Palts verhefFen, maar de graaf van Aren- verwoelt en het bifdom naar Granada verlegt.
berg , als bezitter daar van, heeft de heren Staten
ELWANGEN,kleine ftad inZwaben aan den vloed
van Holland voor Leenheren erkent.
Jagft niet ver van Nordl'ingen, zy komt benevens
ELSNAPPJN, kleine plaats in Weiïermanîand in de Proosdy een Vorftelyken Prooft toe , dÏQ eeu
Zweden, maar wegens de haven, daar de kening- ryksftand is, en het flot, waar op hy zyn verblyf
houd legt boven op een berg. De omleggende
lyke fchepen voor ancker leggen, beroemt.
ELSOF , amt in 't voritendom Naflau, dicht by landftreek word de Virgrond genaamt.
E L Y , eyland en kleine ftad aan den vloed Oufè
Dridorf.
ELSTER, vloed in Meißen, die by het dorp El- in het landfehap Cambridge in Engeland, 't welk
fter niet ver vanOelsnits in 't Voigtland ontipringt, een biffchop heeft, onder den aarts-biiïchop van
en zig by Pefen, omtrent een myl van H a i , in Canterbury "ftaande, 56. Engelfche mylen van Londe Saal frort. Van Adorf tot byna aan Plauen heeft den.
ELYS-EES-CHE VELDEN , word een zeker landde Elfter een fchone parel-viflery, daar zekere gezwore pard-viflehers G vergeltelt zyn. Hy word in ftreek by de ftad Baya in Napels genaamt, welke
't gemeen de Witte Elfter genaamt tot onderfcheyd in een middelmatige vlakte beitaat en tegenwoordig
met ftruiken en puinhcpen van oude graffteden en
van den Zwarten, zie Zwar te fljhr.
ELSTSR , vlek benevens een adelyk goed niet gedenktekens bezet is; maar daarby zo een aanver van Caments en den oorfprong van den zwar- gename legginge en luchtttreek heeft , dat het 'er
ten Elfter in opper-Lufatien, de heren van Knoch byna altyd lente en zonier JS.
E L Z , flot en vlek in 't aarîsbisdom Trier, aaa
toekomende.
ELSTER, open vlek in de Säxifche keur-Kreits > een vloed van den zelven naam, 2 mylen van Kochonder 't amt Wittenborg behorende, een myl vanheim. Het geeft den naam aan een vryheerlyké
familie, welke het erf-Maarichalks amt in dit Aartsdeze ftad, daar de zwarte Elfter in de Elbe valt.
ELSTERBERG , kleine ftad in 't Voigtland, een ftift bezit.
myl van Plauen aan de Elfter gelegen, en de he- ELZACH, kleine ftad. in het Zw arte-Wald, 3. mylen van Freyburg» aan.den vloed Elts.
xen van Bofen toekomende.
E L Z E , kleine ftad aan de Leine in 't ftift Hildes«
ELSTERWEKDA, fteedje aan de zwarte Elfter in
de keur-Saxiiche-Kreits ," 't welk de keur-Saxifche heim.
EMAUM , is by de Türken de gene, die wanneer
opperhof-Maarfchalk baron van Leeuwendal in 't
het bede-tyd is in plaats van klokken zekere woorjaar 1707. gekocht heeft.
EL TEN , Roomskatholyk jufrren-klo öfter in Weft- den van den toren afroept. In civile zaken ftaat
hy onder dellads overheid, maar anders onder des
phalen.
ELTERLEIN, kleine ftad in de aarts-bergfehe kreits Muftis rechtsgebied.
EMBACH, vlek midden in Lyfland , die in het
in 't amt Grunham in M elften, 2 mylen van Schneeberg, welke in c j rar 1710. &rote 'brandichade ge- meir Worzierwi valt.
EMBAR , zie Anbar,
kden heeft, maar heel iraài vveer opgeboud is>
Oo %
EM-
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EMB. EME;

EiMBARc^/EREN 9 l e f y ^ p g a a n , iets in 't/chip
iauen, zieh in een zaak Embarqueren, liiet zieh m
een zaak inwikkelen en mengen.
EMBARQUEMENT, de inlading ook de mtree m
een fchip.
EMBARRAS , verwarring, wanneer men niet weet
hoe men een zaak aangrypen zal.
EMBARRASSEREN, iets verwarren en in wanorde
zetten, zieh Embarrafleren, hiet zieh in een zaak
veel moeielykheden maken.
EMBDEN , graaffchap ? zie Ooß-Vrießand.
EMBDEN, hooMad van Ooft-vriefland, die evenwel den vorft van dit land niet onderworpen is,
maar aïs een vrye ftad tot het Roomfche ryk behoort, en onder befcherming der verenigde Nederlanden ftaat. Zy legt aan den vloed Ems, daar die
in den DoIIert valt, is groot en ryk, en heeft een
oud flot, benevens een bequame haven en twe kälteten. Zy dry ft iterken handel, en de Luiterfchen
en Gereformeerden hebben hier vrye oeffeningen
van Godsdienft* maar de Katholyken niet, hoewel
zy hier mögen wonen. De koning van Pruiflen
en de Hollanders hebben 'er enige troepen tot bezetting in, ook is daar de Pnüffifche vloot en Afrikaanfehe Compagny.
EMBLEM A , een zinnebeeld,: daar een körte fpreuk
tot verklaiing bygevoegt is.
EMBOLI, zie Empoii.

EMBOLI , ftad in Macédonien in Griekenland ,
die een Aarts-biflchop heeft.
EMB RA HÖR, hiet in het Turks zo veel als een
©pper-italmeefter.
EMBRASSÈRENT, omheîzen, omarmem.
EMBRASSURE, word een fchietgat door een muur
van iteen of hout of door een wal totgrof en klein
gefchut genaamL
EMBRUN, zie Amhrun^

EM ES , vlek en graaflyk flot in de Zwabifche
kreits, het hoort den graaf van [Hohen-Embs t o e ,
en niet ver daar van legt het fterke flot Hohen-Embs. Deze familie beftaat uit z. linien ,
naamlyk de Hohem-Embfche en Yaduzifche,. en
behoort tot de Zwabifche bank.
EMBS, een dorp in de Wetterau, een myl van
de ftad Diets gelegen. Dicht by dit dorp is het beroemde Embfer-bad, aan den vloed Lohne, benevens een kleine gezondheids bron, welke door een
buis uit een rots loopt. Daar zyn 5. baden, waar
van de 2. ten werten Heffen-Darmftad, de 3. ten
©often Naifau-Diets toekomen, en beyde deze vorften hebben 'er hun byzondere huizen, maar Heffen-Darmflad het Bronnetje alleen.
EMBUSCADE, een hinderlaag of plaats daar men
den vyand cp een bedekte wyze befpied.
EMELEY,. Had in het Ierfche landichap Mounfler
in het graaffchap Tiperari.
EMENDiNGEN, zie Ummen'mgen.
EMERITUS, een oud uitgedient man , die zyn

tmt met we] meer voorftaan kan, en het darom
van een ander moet laten waarnemen , zo evenwel
dat hy voor zyn getrouwe beweze dienilen of het
gantfche falans, of ten minften een deel daar van
¥oor zya Qverigen levenstyd geniet,
- • -•

EMI. EMM. EMO. EMP.
EMILDON, ftad in Northumberland in Engeland
EMINENTIE, is de titel die den kardinalen gzg£~
ven word, en zo veel als hoogheid of voortreflykheid betekent. Hy is 't eerft~door paus Urbanus
VIII. in 't jaar 1627. opgebracht, nademaal men
te voren de kardinalen maar illuftriffimos & reverendùTimos noemde, welke eertitel evenwel toendertyd redelyk gemeen ïwierd. Den kardinalen,,
die van oude vorftelyke huizen afftammen, word
de titel van hoog-voritelyke of doorluchtigfte-Eminentie gegevenEMIR , zo noemt men in Turkyen de gene, welke zo men voorgeeft uit Mahomet gefproten zyn,
Niemand als deze Emirs dürft een groenen tulleband dragen, en zy zyn by de Türken hoog in
achting, nademaal hen niemand op ftraf van de
hand te verliezen aantaften of beledigen dürft. De
ftadhouders in de fteden worden ook gemeenlyk
Emirs genaamt, gelyk ook de kleine vorften in A~
rabien, die onder het Ottomannifche hof ftaan.
EMIR-ALEM, is een vooraame bediende in Turkyen , welke de vaandels van alle provintien in bewaring heeft, en deze behandigt hy aan die gene ,..
die tot nieuwe Sangiacs verkoren worden. Hy draagt
voor den Sultan, wanneer die te veld trekt, een
half wit en groen vaandel.
EMIRAHURBASCI , is een Turkfche bediende ,.
welke wel buiten het Serail woont, maar evenwel
voor opper-ftalmeefter dient en voor aan ryd,wanneer de grote Sultan in 't openbaar verfchynt.
EMISSAIRES, zyn niet anders als overbrievers o£
verfpieders, die aan vremde ho ven gezonden worden om iets heimelyks te verhandelen of uit te
vorllchen, hoe menjegens dezen ofgenen gezintzyv
EMME , kleine vloed in 't canton Bern, welke in
'fc gebergte aan de grenzen van 't canton- Urrterwalden ontfpringt, en zieh niet ver van Solothurn in
den vloed Aar ftort. Hy word anders de grote
Emme genoemt, om hem van een anderen klein™
der vloed te onderfcheyden, die den naam van de
Jdeine Emme voert, niet ver van den eerften zyn oorfprong heeft, en by Lucern in de ri vier. Ruff valt, j
EMMEDINGEN, kleine ftad in Brisgau, z mylen
van Freyburg, behoort onder het markgraaffchap
Hochberg, en komt het huis Baden-Durtech toe. *
EMMER , twe kleine rivieren in Wefcphalen , waar
van de grote Emmer by het dorp Langenland m
het ftift Paderborn ontfpringt. en zieh in de Wezer ftort: de kleine Emmer valt niet ver van Mun-fter in den vloed Werfe.
EMMERIK, goede,. welgeboude en gefortificeerde
ftad aan den Rhyn, in het hertogdom Kleef, den
Koning van Pruiffen toekomende , 5. mylen van
Wezel.
EMMERIKSHEIM, EURIKSHEIM, vlek en stmt in 5t

vorftendom Naflau, een myl van Wefterburg gelegen.
EMMERLAND , zeker Landfchap om den vloed
Emmer in Weftphalen.
EMOLI, ftad in Thracien aan den vloed Stry»
mon, heeft een Aartsbisdom.
EMPERADOR
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Yoorgebergte in 'tkoningryk Valencia in Spanjen.
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EMPHYTEUSIS, of Erf-pacht, hiet in rechten cen
enTeiyke verlening der goederen voor een zekere
jaarlykfche cyns, mits den opper-eygendom behoudende.
EMPLOI, amt of bediening, daar van daan emploieren, ergens toe gebruiken, ook iemand aan
een amt helpen.
EMPOLI, Had in 't Florentynfche gebied aan den
Vloed Arnus,tuflchen Pifa enFlorencen, wiens bisdom onder den Aartsbiflchop van Pifa ftaat.
EMPÖRTEREN, veroveren , erlangen , zieh empörteren hiet zieh vertoornen of ontruften.

vens elkander aangrypen, en allengsjes over hoopwTerpen.
EN FRONT, voor aan, in 't eerfte gelid.
ENGADiN,lNNTHAL,een gebied in Graauwbundterland, in 't Bundt van het Godshuis. Het word
in opper-en neder-Engadin verdeelt, waar van het
eerfte by den oorfprong van den vloed Inn, het
andere naar den kant van Tyrol gelegen is. Een
ftreek lands welke in Tyrol aan den Inn-vloed legt
word ook Innthal genoemt.
ENGAGEREN, zyn woord geven zieh verbinden ?
met iemand inlaten. Daar van daan Engagement v.
EMPURIAS , AMPURIAS , CHASTELLON D'AMPU- de verbintenis, plicht, ook een voorwaarde, een
RIAS , ftad en haven in Catalonien, by den mond amt.
van den kleinen vloed Flu via, dxk mylen van RoENGANO, klein eyland in de Indiaanfche-zee in
(cs.
Azien, ten weiten van het eyland Sumatra gelegen.
EMPURIAS , zie Ca ft el Arrapmfe,
EMS, AMISIUS, vloed in Weftphalen, welke in
ENGELBERG, een munnik en nonnen abdy van
het ftift Paderborn aan den Stapelager-berg ont- de Benediktyner orde in 't canton Unterwalde in
fpringt, en zieh met ver van Emden in : : n Dol- Zwitzeriand in 't Kernthal , aan den vloed A a r r
lart (tort.
waar toe een gantfche heerlykheid behoort , en
EM s KIRCHEN , vlek en amt aan de Aurach in waar over de cantons U r i , Schweits en UnterwalFranckenland, een myl van Neuftad aan de Âifch, den de befcherm-gerechtigheid hebben.
den mark-graaf van Bareuth toebehorende.
ENGELHAUSEN , oud, hoog-berg-Hot en fteedje
EMSXAND, zie Vecht.
in de heerlykheid Satz in Bohemen.
EN CHEF coMMANDEREN,hiet zo veel alshet opENGELHOLM, kleine ftad in Zweden in de p r o
per-hooft van een leger zyn.
vintie Schonen aan't Cattegat, welke 1709. door
ENCKHUIZEN , ftad in. noord-HoIland, welke tot de Deenfche trocpen naa een voorafgegane landing
de vergadering der Staten van Holland als de veer- bezet, en daar na'weer verlaten wierd.
tiende in rang beroepen word, 5. of 6. mylen van
ENGELAND, groot, mächtig en volkryk koningAmiteidam aan de Zuider-zee. Zy is taamlyk ryk in Europa, 't welk uit het zuidlyk detl van het
groot, fchoon en gefortificeert, heeft goede boots- eyland groot Britcannien beftaat. Ten zuiden grenft
gezellen , en dryft ilerken handel met vifch en het aan de Brittannifche-zee , ten ooften aan de
zout, 't welk hier met hopen gemaakt word.
Ierfche-zee, en ten noorden aan Schotland , van 't
ENCKOPING, vlek in de Zweedfche provintieUp- welke het door de rivieren Sal way en Twede afgeland , 6. Zweedfche mylen ten noord-weften van fcheyden word. Engeland is 80. Duitfche mylen
Stockholm. Het legt aan 't Meler-meir, en dryft lang, en 60. breed, begrypt 25. grote fteden, 14r.
goeden koophandel.
grote marktvlekken en 9725. Parochiekerken. Men
ENCOURAGEREN , iemand moet infpreken.
verdeelt het in 52. Shires of provintien. Volgens
ENCRATITEN, ketters in de tvvede eeuw , dit een andere verdeling beftaat het uit acht-delen ,.
het gebruik van wyn, vleefch, en den huwlyken welke zyn de provintien Kent, Suifex, Weflex,.
ftaat verboden, en van den geleerden Tatiaan af- EfTex , Northumberland, Mercien , ooft- Angel^n.
quamen.
en het vorftendom Walks. Volgens de geeftlykp
ENDE, oud en verwoeft flöt in opper-Turgow regering word het in 26. bisdommen verdeelt, waar
in Zwitzeriand, waar van het bekende adelyke ge- onder de beyde aartsbiftchoppen van Canterbury ea
flacht van Ende in Saxen zyn naam en oorfprong York mee begrepen zyn. De lucht daar in is âcn
heeft.
meeften tyd des jaars gematigt, en de grond derENDELO , klein Deenfch-eyland aan de Ierithe halven vruchtbaar van koorn en gras , maar het
kuften, tot de provintie Arhus behorende.
heeft geen wyn-was, geen zyde en geen- wolven 1
ENDEREW , Had in neuer - Ongaryen beneden daarentegen is het beroemt wegens zyn w o l , leer,
Stoelweiftenburg gelegen.
fteenkolen en paarden, en aan de kuft is de zee
ENDERO, ENDARO, kleine ftad in Dalmatien, is vol vifch en oefters. Het heeft ook voortreflyk
voordezen in beter hand geweeft.
tin-koper -en silver-mynen , gelyk ook warme
ENDING , kleine itad in Brisgau, niet ver van gezondheids baden. De inwoners zyn welgemaakt,
den Rhyn, het huis van Ooftenryk toebehorende', van een levendige gefteltenis, dapper, en tot alle
2. mylen van Freyburg.
itudien en kunften bequaam. Het is een MonarchyENDORF , ENDING , amt en vlek in het graaf- en een erf-koningryk , 't geen de vrouwen ook
fchap Mansfeld onder keur-Saxifche befcherming, •können bezitten. En of fchoon des konings macht
den baron Kniggen als een pand toebehorende.
wat bepaalt is, nademaal de regering door den ko«
ning, de lords en de gemeentens geoeffentword *.
ENTERING, zie Aanklamping,
ENFILEFUN, hiet eigentlyk aan een fnoer rygen : en zonder des Parlements bewiiliging geen nieuwe
l>y gelykenis zegt men, de belegerde vefting-wer- taxen en belaftingen opgelegt, noch nieuwe wetten

ken nit ftukken, m mortieren Eniuéren, dat is ae- gemaakt of.de onde Yernietigt kunnen worden, zo
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is doch de koning net opperhooft zo weî der Engelfche-kerk als der wereldlyke regering; van hem
komen alle de eertkels, en hy begeeft alle am ten
zo wel burgerlyke als krygs-bedieningen, hy kan de
Parlement«! beroepen en weer difTolveren, gezanten zenden en aannemen, met uitheemfche Staten
verbinteniflen en vrede flutten, en zee-en land-militie aannemen, gelyk hy ook de hoogite macht in
de hand-having der Juititie en het genade-rechc,
ook munt-recht bezit; maar wanneer 'er vrede of
oorlog in naam van het ryk zal gelloten of gevoert
worden zo moet het met toeftemming des Parlements gefchieden. De hoort religie daarin is de
Gereformeerde, welke met de overige hervormde
taken omtrent de leer in alle flukken overeenftemt, maar in de uiterlyke kerk-tucht wat afwykt:
daar zyn vele diffentienten in Engeland, naamlyk
de Presbyterianen , Independenten, Wederdopefs,
Quakers en andere, welke d»oor een akte van 't
Parlement gedult worden , en hun vrye oefFening van Godsdienit hebben, gelyk ook alle andere Godsdienften, uitgenomen de Katholykfche,
daar in gedult werden, 't Is een vruchtbaar en
volkryk koningryk , en deszelfs grootfte kracht
beitaat in de zee-macht , waar in het alle andere ryken overtreft , nademaal het meelten
tyds een vloot van 167. en meer fchepen , behaiven de Jachten , brigantynen en Gallioenen onderhoud. Na het affterven der koningin
Anna op den iz. Auguftus 1714. is de keurvorft
van Hanover George Lodewyk aanltonds tot koning iiitgeroepen , en den 31. oäober gekroont.:
tegenwoordig* bekleed zyn zoon Georgius Auguitüs
den troon. Van dewelke zie de artykels Hannover
en Groot-ßrittannien.
ENGELAND NIBUW-ENG* LAND , landfehap in Ca-

nada in noord-America, turTchen Virginien en Maîyland. 't welk 1497. ontdekt, en door de Engelfchen in 't jaar 1584. bezet wierd, daar'zy noch
tegenwoordig veel fchone Colonien hebben , en
iterk op Barbados handelen.
ENGELMUNSTER , fchoon flot , iterk kafteel en
heerlykheid in Viaanderen, in de caftellany Cortryk, de heren van Plotho, die zieh daar van daan
vryheeren van Engelmunfter fchryven, toekomende.
ENGELOT, een Engelfche goude munt waar op
een Engel ftaat, men vind 'er weinig meer.
ENGELSBERG , Berg-fteedje in Silelien in 't vorflendom Troppau, aan de Moravifche grenzen, 't
welk de Duitfche ridders toekomt, en onder de
Commandery Freudenthal behoort.
ENGELENBURG, CASTELLO ni ST. ANGELD, een

jrond kafteel te Rome aan den Tyber, 't welk wel
gefortifieeert is , en waar in de Staatsgevangenen,
de driedubbele kroon, als ook de fchat van Sixtus
V. van drie millioenen bewaart word, welk geld
daarom daar in gelegt is, dar 'er zieh deRoomfche
ftoel in den uiterlten nood van bedienen möge.
ENGELSTELEN, kleine vloed in *t kanton Sern,
welke zieh niet ver van Teilungen in de Kandel

ENG. ENI. ENS.
tegenwoordig een Pleeg-amt in Franckenland, de
itad Neurenberg toekomende.
ENGEL-ZELL , Ci.cercienfer-kloofter in Oofteniyk, 3 mylen van Paflau.
ENGEN, kleine itad in Hegow inZwaben, het
nuis van Furftenberg-Stulingen toekomende, wiens
regering daar is.
ENGELN , Hechte plaats in het graaffchap Ravensberg in Weitphalen, en voorheen de hooftftad
van een beroemt vorftendom, 't welk wel Ledendaags zyn vorigen glans verloren heeft, maar evenwel van den keuryorft van Saxen na /t affterven
des hertogs van Saxen-Lauenburg mee onder zyn
titeis gezet is. Het is ook daar door beroemt wyl
de ftamvader van liet Saxifche-huis Wittekind alhier
gerefideert heeft,en het word hedendaags meeftendeels van keur-Keulen bezeten.
ENGERS., kleine itad aan den Rhyn , tuffchen
Coblerits en Andernach, keur-Trier toekomende :
de oix#oggende landitrcek word EngersgoW genoemt.
ENGERSZELL , land-vorftelyk markt-vlek in Ooftenryk aan den Donau, dicht aan de Paffaufche
grenzen.
ENGIA, eyland in Griekenla-nd tegen over Athenen , in de golf van Engia. De itad daar op heeft
den zelven naam, is beveitigt en hoort de Venetianen toe. Het Eyland is aan den oever.zo vol
rotzen, dat geen groote fchepen daar kunnen aan*
landen,
ENGSTLERBLRG, AUFENGSTLU , berg in Zwit-

zerland in Unterwaiden, uit welken de Aa ohtfpringt.
ENGUIEN, zie Angulen.
ENGOULJBSME , zie' Angoulefme.

ENIACHAM , nieuw geboude Veiling der Engelfchen aan de goud-kuit in Guiné in Africa.
ENIED , ENJXDEN , taamlyk groot en open marktvlek in Zevenbergen, 't welk in 't midden een flot
heeft met watergrachten omringt, niet ver van den
vloed Marofch, heeft Ongarifche en Duitfche inwoners, een Gereformeert Gymnaiium , en rontom
goed wyngewas.
ENIS-CORT , XNIS-CORTHY , vîek in 't Ierfche

graaffchap Wexford, 't welk zitting en item in 't
Parlement van Ierland heeft.
ENISKILLING,INISKILLING, kleine itad en veiling
op* een klein eyland in het Ierfche graaffchap Fermanach in de provintie Ulfter.
ENKOPING , zie Enckoping.

ENO,iENos, ldeine Turkfche itad in Romanies
aan den in vloed der Mariza.
ENOSIS , zie «S. Antioto.

ENROLLEREN , hiet in 't regifter fchryven, foldadaten werven, of in dienft nemen : ook iemand
in een gezelfchap infehryven of aannemen.
E N S , het land boven en onder de Ens, zie Oo+
ftenryk.
ENS,vloed welke in 't aartsbifdomSaltzburg ontfpringt , en zieh in Ooftenryk in den Donau
giet.
ftort.
Eus, kleine,, welgeboude en fterke ftad in opLNGELTHAL, was voordezen een kloofter* maar per-Oofienryk, niet Yer yan daar zieh de Ens met
den

ENS. ENT.
den Donau verenigt, 3. mylen van Lint?.'. Hier
is een welgeboud Hot en fchoon Tuighuis.
ENS , zie Enz..
E N S , klein eyland in de Zuider-zee in Holland,
niet ver van de'Friefchekuiten.
ENSCHEDE , kleine Had in 't land van Tvvent in
Overyflel, aan de grenzen van 't itift Munfrer.
ENSDOKF , Benediktyner-abdy in 't itift Regensburg, en in het Pleeg-gericht Rieden.
ENSELBERG, is het hoodie gebergte in Thüringen, ten zuiden van de il'ad Eiienach gelegen.
ENSISHEIM , EINS HEIM , Aad in de opper-Elzas'

aan den vloed 111, 3. mylen van Colmar, de kroon
van Vrankryk toekomende, daar een nieuw Franfch
Parlement voor de onderdanen van de Elfas aangegelegt is. Zy word voor de hooftftad van het opper landgraaffchap E lias gchouden , heeft iterke
dubbele muren, een watergracht, fterk flot,en een
Jezuite-collegie.
ENSKIRCHI-N, ilad in 't hertogdom Gulik , den
keurvorft van de Paks toekomende.
ENSTHAL , zekere landitreek in opper-Stiermarken aan den vloed Ens , waar in Neuhaus, het
kloofler Admont en andere piaatzen leggen.

ENT. ENV. ENZ. EPE.
ENTRE SAMBRE ET MEUSE ,

landfchap
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Spaanfche Nederlanden tuflchen de Sambre en de
Maas.
ENTRE T E J O Y GUADIANA, zie Aknteio.

ENTRETIEN, een aangenaam onderhoud,zamenfpraak , iemand Entreteneren , hiet iemand met
difcourfen onderhouden, 00k onderhoud vcrichaifen.
ENTREVAUX, kleine ftad aan den vloed Varolii
Provence, aan de grenzen van het graaffchap Nizza. Zy is de refidentie-plaats des biflehops. van
Glandeves, welke byna woefle Had niet ver daar
van legt.
ENTRINGEN, dorp by Tubingen in Zwaben in
't hertogdom Wurtemberg. Dicht daar by op een
berg legt een flöt, Hohen-Entringen genaamt.
ENVELOPPE , zie Sillon.

ENVOYÉ, is een perfoon die door een koning,
vorfl, of republyk afgezonden is om by een uitheemfchen vorft of itaat de eene of de andere vertroude handeling uit te voeren. Een Envoyé is
minder als een Ambafladeur, warom de koning van
Vrankryk aan de Duitfche vorften of aan de republiek van Genua maar Envoyés zend. Evenwel genieten de ordinäre en extraordinäre Envoyés de beEN TELL A, zie Lavagna.
ENTERLOPER , zo noemt men in Holland een fcherming van het recht der Volkeren, en alle Prikoopvaardyfchip,'t welk naar een zeker land zeylt, vilegien der afgezanten.
ENYED, zie Knhd.
en doch niet on der de Compagnie, die op zulk
een land handelt, begrepen is. By voorbeeld wanE N Z , E N S , kleine vloed in Zvyaben, ontfpringt
neer een koopvaardyfernp naar ooft-Indien zeylt, in 't Zwartswald, en giet zieh by Beiigheim in 't
en doch niet onder de ooft-Indifche compagnie be- hertogdom Wurtemberg in den Necker.
boort.
^ ENZELVBERG , zie Infüberg.
ENTHUSIASTEN , zo worden de gene geFINZERSDORF , fteedje of marktvlek in neder-Oonaamt, die op verfchyningen, dromen, gewaande ftenryk aan den Donau, 2 mylen beneden Wenen,
Godlyke driften en ingevingen te werk gaan, en daar zieh het keyzerlyke hof gewoon is met de
voorgeven door een byzonderen geeft gedreven te Wildezwyne jacht te venriaken.
2,yn, gciyk zommige Wederdopers en de hedenENZOWAN, groot, fchoon , vermaaklyk flot in
<iaagiche Quakers zyn.
een vlakte in de Leutmeritzer-kreits in Bohemen,
tKTXicHEucH, voogdy het kanton Lucern toe- hoort den vorfl: van Lobkowits toe.
ENZWEYHINGEN, WTurtembergfch vlek en Pofl>
komende, waar in de fterkfte Zwitzers gevonden
huis in Zwaben aan den vloed Enz, niet ver van
worden. en waar in de vloed Emma ontlpringt.
ENTRE DEUX M E K S , L E PAIS ENTRE DEUX MERS, Vaihingen.
klein landfchap in Guienne, tuflchen de rivieren
EOREY, kleine ftad op het Schotfche weft-eyland
Lewis, aan de weftlyke zyde.
Garonne en Dordogne.
ENTRE DOURO Y MINHO , provintie in Portu-

EPAULE DE BASTION,de zyde van een bolwerk,

gal , welke ten zuiden aan den vloed Douro, ten is daar de Face en Flanc te zamen fcoten. Angle
noorden aan den vloed Minho, ten weiten aan de de l'Epaule is de hoek, welke' beyde deze Knien
Atlantiiche-zee, en ten ooften aan de provintie Tra maken.
los Montes legt, 't Is een van de vruchtbaarfte en < EPAULEMENTS, zyn twe linien uit een borftwevolkryklle provintien van Portugal.
ring en een daarvoor leggen de gracht be&aande, welke
ENTREE , betekent de intrede, dus zegt men , de vry in 't veld leggen, en als twe Facen van een
^ezant heeft zyn publike Entrée, dat is zyn opent- bolwerk te zamen lopen.
lyke intree noch niet gedaan.
L'EPEE A LA M A I N , met den degen in de viiift,
ENTREMONT, kleine ilad tuflchen enkele bergen wanneer een plaats ftormenderhand ingenomen
In het hertogdom Geneve in Savoien, waaronder word.
EPERIES , de vierde koninglyke vryftad in het
een byzonder amt van den zelven naam behoort.
ENTREPRENEUR, is die gene, dien men by een graaffchap Saros in opper-Ongaryen, aan den vloed
veftingbouw of het gehele werk of een zeker ba- Torocza , zy is met «muren en torens beveiligt,
ition anbefteed, en hem verplicht zulks binnen een 00k heeft men 'er in den laatiten oorlog der rebellen
bepaalden tyd te vervaardigen. Men is gewent die verfcheyde nieuwe veitingwerken aangelegt. Zy
gene 00k zo te noemen , die aannemen koorn, heeft even buken de ftad fchone zoutgroeven, in
Biontering of paarden te leveren.
een van welke men allerhande edele gefteentens
yind, çn 00k een gezon.de zuurbron* De raad en
ENTREPRISE, een aanflag, een ondOTerrijng,
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de burgery zyn de Augsburgfche beîydenis toege- flot en ftad bezit keur-Ments de helft.
daan, en daar wo:d alle zondagen in drie talen,
JIPTERNACH, zie Echtemach.
aaamlvk Duitfch, Ongarifch en Foclfch gepreekt.
EQUIPAGE , is allerly voorraad welke men tot de
EPSIG, kleineftad inde neder-Paits, het ihftStraats- reyze of tot voering van zyn ftaat nodig heeft, by
burg toebehorende.
,
voorbeeld knechts, paarden, koetzen-, kleren, waEPHENTAL, plaats in Zwitzerîand , de Cantons pens enz. De Equipage van een leger is de Bagage
Bern en Freyburg tockomende.
van de officiers.
EPHESUS, was in oude tyden een beroemde ftad EQUIPER EN (EEM SCHÎP), betekent zo veel als
in Natolien' in Azien, maar is^ regenwoordig een het zelve met manfchap, gefchut, munitie, pro*
byna geheel woefte plaats, den Turk toekomende, viant en andere noodwendigheden voorzien.
evenwel heeft zy noch een kleine citadel en een
-EQUITÉS AURATI zyn ridders, welke de keyzcr
goede haven.
\
by zyn kroning met een zwaard tot ridders flaat,
HPHORUS, betekent een opziendeü Op Duitfche en wofden zy alzo genaamt, wyl zy in oude tydea
akademien is het die profelTor, welke de gene die alleen het recht hadden om goude fporen te draop een beurs ftuderen examineert, over hen het gen.
opzicht heeft, en hun de beurs-gelder betaalt.
ERACA , ftad in het Portugeefche Eftremadura in
EPIGRAMMA , een kort en zinryk opfchrift.
het gebied van Santarein tünchen de rivieren Sot©
EPILLA, kleine ftad aan den vloed Xalon in Ar- en Dœca.
ragon, 4. mylen van Saragofla.
ERACK, ERAKACEM, zie Tetack-Agmt.
EPILOGUS, hetilot van een rede of fchrift.
ER AM, zie Bgram.
EPINOY, kleine ftad benevens den titel van een
ERAUD , ERRAULT, vloed in neder-Languedocl
vorftendom in de Nederlantfche provintie Artois, welke zieh beneden Agde in de Middelantfche-zee
tulîchen Ryffel en Douay.
ftort.
EPIRUS , provintie in Griekenland aan de JoniERBACH, fchoon Cifterciencer-kloofter in Rhynfche-zee, ftaat meeft onder Turkfche Gehoorzaam- gau, niet ver van Elfeld, alwaar verfcheyde keurheid, het overige hoort de Venetianen toe. vorften van Ments begraven leggen.
EPISCÖPALES,BISSCHOPLYKE, zo worden die van
ERBACH, enigfins gefortifieeert vryheerlyk flot
den iterkften Godsdienft in Engeland genoemt , benevens een vlek in Zwaben, 2. uren boven LTlm
welke de biflehoppen. behevens vele plechtigheden aan den Donau.
behouden, hebben. •'• Deze biflehoppen worden inERB-AMTtN,dit woord word of van die geilachgewyd, en.hun kiturgy of opentlyk gebede-boek ten.verftaan, die by de keyzerlyke kroning als vi«
behelft de wyze van de- Sakramenten te bedienen, cariflen de aartsamten der keurvorften waarnemen,
De biflehoppen beveftigen hun geloofsgenoten 00k zie, Sul*officiar'ü. Of van de erf-amten van zekere
met oplegginge der -handen, en- de: ßiflchoplyke provintien, gelyk 'er byna geen bisdom noch oud
knielen by het Nachtmaal-houdeny raaar by den. vorftendom in Duîtfland te vindenis, dat niet bydoop maakt de preiikant* een .»tair aan ;'£. voör- zonderp erf-amten had, als naamlyk erf-maarfchalken,
hooft des, gedoopten kinds. -Men>tlelUû gemeen- erf-jagçrmeefters, e»f-hofmeefters enz. Diergelyke
îyk tegefl1 de Presby terianen*; ,Zie ofcder Engeland, erf-amtenaren van het aartshertogdom Öoitenryk
EP IT AP HiuM,, betekent éen graffchrift.' :*!>
•..-. zyn 'er in het ijaar 1706. by de erf-hùldiging van
Ä n
• EPOMEUS, "zie Mme Santo Juliam.
,
y keyzerlyke majefteit te Wenen in redelyken
EPPENDORP, is een koninglyk Deenfch dorp in getalle yerfchenen.
y

t hertogdom Holftein in de provintie Stormarn aan'

ERB-KAMERAAR DES ROOMSCHEN RYKS , zie Ho-

fe rivier de Alfter, een half myl teilnporden van henzollern,Hamburg , de Hamburgers hebben ,*er ,00k deel
ERB-EINIGUNG, ZO word het verbond genaamt 't
aan, waromzy beurtom beurt.op/dfefcerplaats pre- welk 1474. tuflehen het huis van Ooftenryk en de
tenderen een Pfarheer te. berpepen.
Zwitzers opgerecht wierd, betreffende den vryen
EPPINGEN, kleine.ftad in Creichöw, welke aan handel en wandel, afkering van alle vyandelykhehet land Bretten grenft, en den keurvorit van de den, nieuwe tollen, fchattingen enz.
Palts toebehoort.
, •• •
.ERBENDORF, berg-fteedje in het Palts-nieuwburgEPSOM, EPSHAM, ftad in het g m f ö t a p Surrey fche , dat Nieuwburg en Suitsbach in 't gemeen
in Engeland, 14. mylen van Londen, is wegen toekomt, en aan de Nabe legt,
haar mineraal-water zeer beroemt, 't welk zo wel. ERBESBIDESHEIM, kleine plaats in de neder-Palts,
inwendig als uitwendig gebruikt, en in den zomer- een üur van Altzey.
tyd fterk bezocht word, Men heeft 00k een beERB-VORSTENDOMMEN ,zo worden in Stießen die
kend zout, dat uit dit minérale water toebereyd gene genaamt, die den keyzer onmiddelyk als ko-'
wrord.
ning van Bohemen toekomen, naamlyk de vonienEPSTEIN, ryks vrye heerlykheid, flot en ftad in dommen Schweidnits , Jauer , Glogau , Oppeln,
de Wetterau, 2 mylen van Ments, die voor.dezen Ratibor , Breflau , Lignitz, Brieg, Woiau en de
eige graven gehad heeft, welke in de i6de eeuw ftad Breilau. De andere voritendommen hören zezyn uitgeftorven. Hier hören verfcheyde fchone kere vorften t o e , welke dezelve van den koning
vlekken en dorpen t o e , , welke den landgraaf. van Bohemen ter leen houden. Dezelve zyn Neifle,
van 'Heflen-Darmikd toekomen , en heeft goe- Oeis, Troppau, Jagerndorf, Sagan, Munlterberg>
de yzçr-myneu en .boilcheu. Maar van het gemeide Teichen en Çroilen,

EAP.

ERF. ERD.

zp?

'ERBICARA ; voorgeberg'ce op de pofllyke kurl
van het eyland Corflca.

zamen, en voert daar by genoegzaam het direk-

ERFLEEN , ERFPACHT , word een erfcyns-^oed

ERFPLICHT, is een eed welken de onderdanen
aan hun overheid afleggen.

genaamt, of ook zulk een leen-goed dat vry kan
verkocht en nevens de Allodia-le goederen geërft
worden, of in het welke manlyk« en vrouwlyke
oiren fuccederen.
ERBLSPACH , marktvlek in ncder-Beyeren , 3.
mylen van Landshut, onder het rentamt aldaar be•horende.
ERFMANNEN, zyn zekere familien, waaruit voorhee'n de magiftraat der Had Munfter verkoren wierd,
en die men wegens de mcnigvuldige ainten, die zy
genoegzaam errlyk bezaten , erfmannen noemde,
€n nu ook gelyk andere" riddermatige geflachten
tot fliften aîs îand-en ridderdagen willen toegelaten
worden, en daar over met het dom-kapittel en de
ridderfchap in het bisdorn Munfter over de hondert
jaar procès gevoert en het ook gewonnen hebb e n , 't geen evenwel in een extraordinäre ryksrevifie getrokken is, en aan 6.ryksftanden van beyde gezintheden verbleven is, 't welk eindelyk in
het jaar 1708. zo uitgevallen is, dat wegen de gelykheid der (lemmen, nademaal de eerie helft der
revifeurs den biiTchop en het ftiit, de andere den
erfmannen gelyk gaf, alles in den vorigen flaat
blyven moeft. Bier op hebben zkh de party en tot
de ryksvergadering van Regensburg gewendt , die
aich van 's gclyken in 2. verfcheyde gevoelens decide > nademaal het collegie der vorften
en ryksfleden, wegens de gelykheid van Hemmen
der commiiTarilTen het kamer - vonnis voor be•veftigt achtte; maar het keurvorfllyk collegie van
gevoelen was dat 'er een zevcnde commiflaris by
de vorigen moeft gevoegt, en een nieuwe cominilïie aangeftelt worden , om de gelykheid van
ftemmen te myden. Eindelyk heeft hierop de
ryksvergadering van Regensburg de beyde tegenflrydige ryks-befluiten den 31. auguftus i7o8. v naar
het keyzerlyke hof gezonden , waarop cindlyk in
*t laatft van het jaar 1709. zyn keyzerlyke majefteit
dit vonnis liet volgen, dat hy geoordeelt had met
de billikheid en gerechtigheid over een te komen
het vonnis dat in het jaar 1685. reeds in het kamer
gericht van Wetzlar over deze zaak uitgefproken
was, zo wel in 't Petitoir als Poffeflbir te coLfirmeren , weshalven zyn keyzerlyke majefteit yerklaarde, dat de geflachten van de erfmannen, die
in de akten genoemt wierden, voor recht adelyk
en riddermatig te houden waren , en het alzo 't
Munlterfche dom-kapittel en de ridderfchap in 't
minite niet toequam dezelve eniger maten minder
te achten, veel meer waren zy verplicht dezelve
alle waardigheden en voorrechten gelyk andere genieten te laten, en hier voor genoegzame Cautic
te Hellen.
ERF-MAARSCHALK, is in keur-Saxen een Waardigheid, die altyd by den ouditen van de adelyke
familie der Lölers blyft. Op de ryksdagen wacht
iiy benevens den ryk$!?,rf-Maarfchalkgraaf van Pappenheim den keurvorft van Saxen o p , maar op de
uitgefdireve landdagen roept hy de landftanden te
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IS een

byzondere titel en waardigheid, die altyd by de oudHe
der vier oude adelyke familien van 't ryk beruft,
en zyn oorfprong van de Quatermones Imperii Romani heeft. Dezelve zyn die van Andlow, VVicntenbach of Weiflenbach 'die onder Maximiliaan I.
in plaats van de van Meldingen verheven zyn)
Fronberg of Frauenberg , en die van Carlowits,
welke onder Karel V. in plaats- van die van Striindegg of Strundach daar toe geraakt zyn.
ERFSASSE, is die gene, welke een leengoed erflyk bezit.
ERFVERBKUDERUNG , of Erf-broederfihap^is een

vergelyk waardoor twe of meer vorften elkander
niet alieen de wederzydfche hulp tegen hun vyanden, maar ook de opvolging in het ryk beloven ?
zo esn van beyde de geilachten mocht komen uit
te fterven, gelyk tuilchen Spanje en Ooflenryk, in
's gelyk milchen dc huizen Saxen, Brandenburg en
Heflen in 't jaar 1457. te Naumburg gefchied is.
Deze laatfte "oprechting van broederfchap begrypt
ook het volgende in zieh, dat de bondgenoten in
elkanders Heden en veftingen het openings-recht hebben , dat wederzyds leenmannen hun by de leensaanvaarding de werklyke hulde mee doen, en zy
daar van daan onze lieve getrouwe plegen tefchryven. Diergelyke erf-verbinteniflen- of broederichappen moeten van den keyzer wegens de leen-opening beveftigt worden.
ERF-VERBINTENISSEN 5 zyn die contra dien, welke
een regerenden landsheer tegen zyn ungekochte
breeders en vrienden verpliehten , dat hyhun zekere
lands- portien of onderlioud-gelder geven moct.
ERF-CYNS, is een erflyke vergunning van een
goed voor een zekere cyns.
EROCO, zie Erquico,

ER c ÖLE, zie Porto Ercole,
ERDEEORN , amt in het landfehap Marchfeld 1
aan het zoute Meir, onder keur Brandenburgfche
befcherming, de familie van Streithorit toekomende.
ERDEHEG , een kafteel niet ver van Giula in opper-Ongaryen.
ERDELY, biet zo veel als Zevenbergen.
ERDHOLM , zyn zes kleine by elkander leggende
eylanden in de OoH-zee, 2 mylen van Bornholm 3
op het grootfte flaat een citadel.
ERDINGEN , kleine Had en Pleeg-gericht in ne«
der-Beyeren aan den vloed Sempt, in 't rent-amt
landshut, 4. mylen van landshut en 5. van München.
ERDODI, een uit de naftiur en door de kunft
Herk Hot in opper-Ongaryen op een eyland daar de
Drau in de Donau valt. T w e voorname graafiyke
familien voeren 'er den naam na.
hRDWALEN, Had in Courland.
EREEY , kleine Had op het Schotfche eyland
Yla.
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EREMITAGE , is een luftgebouw in een bofch
EKGETS, kleine vloed in Zwitzerland , in het
aangelegt om daar friffche lucht te fcheppen, an- Iandfchap Sisgow , die by Augft in den Rhyn
valf.
ders ook Trianon genaamt.
EREMITEN-ORDE VAN ST.AVGUSTYN, word ge-

ERHAUD, lie Eraud.

E R I , kleine vloed in 't gebied van St. Pieter in
hegt haar oorfprong van Wilhem,hertog vanGuienn e , een difcipel van Bernard te hebben , welke naar Italien, welke door het hertogdom Bracciano loopt,
den rege! van St. Auguftyn Eremyten aangeftelt , en 3. mylen van Civita Vecchia in de Tofcaanfch«
die hier na omtrent het jaar 115-7. inklopfters zou- zee valt.
den gewoont hebben. Paus Innocentius ÎV. zon E R I C H , GROSSEN-ERICH, fteedje in Thüringen,
hun in 't jaar 1243. den naam, en Alexander IV. 2. mylen van Sondershaufen, den vorft vanZwartsde kleding in 't jaar 1255. toegeeigent hebben.
burg-Zondershaufen toekomende.
EREMITEN-ORDE VAN S. HIERONYMUS , zie EisERICHSBURG , oud verwoeft berg-flot in 't vor«
ronym'uen.
ftendom Anhalt aan den vloed Bode, een myl van
E&ENBURG, kleine Had in 't hertogdom Lauen- Hartsgeroda.
Burg.
ERICHSBURG , flot met vorftelyke vertrekken ;
ERESBIRG, ERESBURG, 7ie Staâ-herp
grachten en wal aan den vloed Um, een uur van
ERESMA,ELERBNA, vloed in Span je, welke aan DaiTel in 't vorftendom Grubenhagen, onder keur«
de grenzen van Kaftilien aan 't gebergte Sierra Ta- Hanover behorende.
blata ontfpringt, en zieh boven Tordefilas in den
ERicouRT,heerlykheid en ftad tot het graaffchap
Douroftort.
Mumpelgard behorende.
E R F T , vloed, welke door het hertogdom Gulik
ERIE , groot meir in nieuw Vrankryk in noordin 't Kleefiche vloeit, en by Nuits in den Rhyn America, door 't welk de vloed St. Laurens loopt,
ralt.
en word gezegt 140. mylen lang te zyn.
ERFURTH, een der grootfte fteden van DuitsE R I N G , flot aan den vloed Inn in Beyeren,waar
îand , en de hooftftad van Thüringen , op een naar eertyds een graaflyk geflacht den naam gevruchtbarengrond van wyn enkoorn aan den vloed voert heeft.
Gera, 3. mylen van Gotha en Weimar. Zy heeft
ERING , ftad aan den vloed Kyl in 't Aartsffift
op den zoo genaamden Pietersberg een wel aange- Trier, niet ver van de Moezel.
îegde en nu byna in Hand gedachte citadel, welke
E R I S A , A R I 9 A , ftad in 't Spaanfche koningryk
met 500. man keur-Mentiifche troepen bezet, en Arragon aan den vloed Xalon,
daar het fchone en zeer ryke Pieters-kloofter van
ERIVAN, SCHIRVAN, SERVAN, provintie in Perde Benediktyner orde, door koning Dagobert van xien aan de weftlyke kuft van de Kafpiiche-zee,
Vrankryk in 't jaar 638. gedieht, mee ingeiloten grenft aan Turcomannien of Turks-Armenien, is
is. Buken de ftad voor de Broeder- of Gothafche zeer volkryk, en wegens haar bergen, waar onder
poort ten weiten legt de andere citadel, Cyriaks- zieh ook de Ararath bevind, zeer koud, maar daar
burg genaamt, daar voor dezen een Benediktyner by zeer vruchtbaar, inzonderheid aan wyn.
nonnenkloolter van St- Cyriacus geftaan heeft, 't
ERIVAN, IRIVÄN, Perzifche ftad in de provintie
welk 1482. tot een veiling gemaakt, en nu met van den z,elven naam in Turcomannien, tegen de
30. keur-Mentfche foidaten bezet is. De D o m , of Turkfche grenzen, aan de 2* rivieren Zengny en
de twe voornaamite byna aanmalkander leggende Queurkboulak, 't welk zo veel als 14, bronnen be~
kerken van de Lieve Vrouw en van St. Severus, tekenen zah De oude ftad is door de oorlogen^
in 's gelyk de grote klok, die 30. voet in den om- tuflchen de Türken en Perzianen gevoert, te enetrek eh acht en een half hoog is, en 275. centner maal geruineert, en men heeft 800. fchreden daar
fcwzar, zyn daar benevens andere gedenktekens be- van deze nieuwe ftad geboud. Over den vloed
fciens-waardig- De ftad, de raad benevens de Uni- Zengny legt een fchone ftene brug , waar op
verfiteit , in het jaar 1392. geflieht, zyn ten àch de gouverneurs hun luft - vertrekken hebben. D e
Luiterfch, ten âdc Katholyk, en de keur-vorften veiling is als een ftad op zieh zelven, waar in niecn hertogen van Saxen hebben zedert 1583. het be- mand als gebore Pettianen wonen, behalve dat de
fchermrecht over de ftad gehad,en de aartsbiifchop- Armenifche Chriflenen hun winkeis daar in hebben^
pen van Ments 'er het geeftlyk opperrecht benevens en over dag daar in verkopen, maar des avond^
andere rechten bezeten, tot eindeiyk die ftad in den moeten zy zieh in de ftad begeven. Daar groeit
Weftfaalfchen vrede aan keur-Ments afgeftaan , goede wyn , en de ftad dryft fterken handel in zyde
cn 1664. ten vollen onder deszelfs gehoorzaamheid en heeft een Pemaanfchen gouverneur , is 1582»
'gebracht is, even wel legt'er noch een keyzerlyke be- door de Türken verovert, en 1604. door de Pergetting van 400. man in, welke zo wel in de ilads zianen weer in genomen. In 't jaar 161c. hebben.
ï>oorten als op den Pktersberg met de keur-Ment- 'er zieh de Türken weer meeiter van gemaakt ,
fche troepen door elkander de wacht verrichten, maar zyn 'er 1639. door de Perzianen weer uitge»
en de ftad benevens het onderhorig gebied van om- dreven , doch 1723. gedurende de Perzifche ontrent 70. dorpen word door een keur-Mentfchen lüften hebben het de turken op nieuw bezet.
Jtadhouder geregeert.
ERKELENS, kleine en oude ftad, benevens eem
ERGERS, kleine vloed in de Elfas, welke uit het amt i n ' t hertogdom Gulik, wiens vefting-werken
gebergte Vogefus ontfpringt , en 2 urea boven gefleeht zyn, en die anders tot het Spaans- G elderland
jStraatsburg in den vloed 111 valt.

ERL. ERM.
land behoorde, ook in het 19. artykel van den Badifchen vrede 1714. de kroon Spanje toegewezen,
maar met keyzerlyke bewilliging in het zelve jaar
1714. het hertogdom Guîik volkomen ingelyft is,
en alzo aan keur-Palts overgelaten, die ook 1715,
daar de Hulde ontfangen heeft.
E R L A , kleine ftad en flot in de lyflandfche province Letten.
E R L A , AGRIA, beroemde en taamlyk grote ftad
benevens een fterk ilot in opper-Ongaryen, aan den
vloed Erla in het graaffchap Barzod ; tegenwoordig
is zy in Chriften handen en heeft een biftchop, die
onder den AartsbifTchop van Gran ftaat; By de
laatfte onluften hebben de rebellen deze ftad ingehad, maar 1710 gaf zy zieh aan de keyzerlyken
met akkoord over. Deflelfs flot legt op'een hoge
rots, en is de reiidentie des biilchops,
ERLA , vloed in opper-Ongaryen, welke voorby
de ftad Erla loopt, en zieh 3. mylen beneden deceive in de TheiiTe ftort
ER LACH, ftad , en voorheen een Benediclyner
kloofter, maar tegenwoordig een land-voogdy in
Zwitzerland aan de Bieler-zee 3 het ka-nton Bern
toekomende.
ERLACH, flot, vlek en heerlykheid in Francken«
land, den vorft van Schwartzenberg toekomende.
ERLANG , kleine ftad aan den vloed Rednitz, in
*t Culmbachfe gebied in Franckenland , 3. mylen
van Neurenberg, den markgraaf van Bareuth toekomende, welke daar dicht aan een nieuwe kleine
ftad heeft laten bouwen,nieuw ofChriftiaans-Erlang^
genoemt, daar meeft Franfche vluchtelingen wo-*
nen. Het voorfte is in aug. 1706. door een brand
meeft in de afch gelegt, maar ook fraai weer opgeboud. Zie Niemv-Erlang.
ERLAPH,vloed welke aan de Stiermarkfche grenzen ontfpringt en zieh in de Donau ftort.
ERLBKUN, kleine ftad aan den Meyn, in 't bisdom Wurtsburg in Franckenland.
EKLEBACH , marcktvlek in Franckenland , niet
ver van Langenzenn, den markgraaf van Anfpach
toekomende.
ERMACHOR, marktvlek in Karinthicn, aan den
Tloed Geftring.
ERMELAND , zie Wertneland.

ERMS, vloed i n . ' t hertogdom Wurtemberg in
Zwaben, die 2. uren boven Urach aan de Alb ontfpringt , en een myl boven Nürtingen by Dentslingen in den Neckar valt.
ERMS, kleine ftad aan het water Seltze,z mylen
van Quedlinburg.
ERMS , flot in de Zweedfche provintie Efthland
m Lyfland, 1. mylen van Wolmar, de familie van
Barri toekomende.
ERMSLEBEN , fteedje, ilot en amt aan de Selcke
in 't vorftendom Halberftadt, dicht daar by legt het
amt Conradsburg (voorheen een kloofter) 't welk
de koning van Pruiiîèn na 't afiterven des vryheren
Adam Auguftus van Hoym als een Domein-Amt
aan de Halberftadfche amt-kamer getrokken heeft.
ERNAN, flot en heerlykheid in opper-Stiermarken tuffchen Rotenmaur en Leuben, den graai van
preuner toekomende.
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ERNE , zie Earne.
E R N E E , E R R E N E , kleine ftad in Vrankryk in de

provintie Maine, aan den Ideinen vloed Ernee,
welke zieh niet ver van Laval in den vloed Mayenne ftort.
ERNSTBRUN, flot en voorname plaats in Ooftenryk, daar de graven van Sintzendorf barons van.
zyn.
ERNSTTHAL,kleine ftad in de aartsbergfche kreits
by Hohnftein, de graven van Schonburgte Rem mi flau
toebehorende, is voor enige jaren van graaf Chrï™
ftiaan Erneft van RemifTau welke den r4.-api*il 1718.
geftorven is, geboud, en naar deszelfs naam genoemt.
ERPACH, ryksgraafTchap in de Fianckifche-kreits,
tuflehen het neder-Paltfifche, Heffifche en Mentfifche gebied, 't welk zyn eige graven heeft. De
hooftplaats voert den zelven naam, is een fteedje
aan âcn vîoed Mubling, waarin de eene graaflyke
linie haar verblyf houd, de andere refideert te Furftenau , en het fteedje Michelftad aan den vloed
Mubling komt beyde de linien in 't gemeen toe«
Voor 't overige bezitten de ryksgraven van Erpach
het Erffchenkersamt van het keurvorftendom de
Palts , en de halve heerlykheid ßreuberg , gelyk
ook eenige amten van de heerlykheid Bickenbach,
en delen zieh in 2. linien, naamlyk in de Erpachfche en Furftenaufche. .
E R P S , flot en graaffchap in Brabant, v/aar naar
de familie Boifchot den graaflyken titel voert.
ERQUICO, ERCOCO, itad, benevens een bequa-

me haven aan de Rode-zee, de Türken toekomende , die daar een Beglerbeg houden, en daar fterke
handeling gedreven word»
ERRIF , landfchap in 't koningryk Fez in 't Afrikaans Barbaryen aan de Middelantfche- zee, Is 40.
mylen lang , en 8. breed , en meeftendeels bergachtig.
ERRIF , provintie in Egypten in Africa , word anders ook neder-Egypten genoemt, ftrekt zieh van
Cairo tot de Middelantfche-zee uit, en is wel bewoont en zeer vruchtbaar.
ERROR CALCULI, hiet in de rechten, wanneer

jemand in de overgegeve rekeningen gedwaalt
heeft , 't welk hy binnen jaar en dag zonder zya
nadeel mag veranderen.
ERSEBENTH , ftad in neder-Ongaryen aan de
Drau.
ERSCHE, vloed in 't Luneburgfche gebied, ontfpringt niet ver van Wipshaufenln 't amt Meinerfen, en giet zieh boven Utze in den vloed Fufe.
ERSTEIN, kleine ftad aan den vloed 111 in de Elfas , het bisdom van Straatsburg toekomende.
EERSTGEBORE ZOON DER KERK, is een titel die

den koning van Vrankryk gegeven word, en dieu
Lçjdewyk de eerfte als de eerfte Chriften koning na
deRoomfche keyzers by zyn doop in het jaar 499,
het eerft word gezegt aangenomen te hebben,
ERTHOLM, zie Erdholm.
ERVAN, ARVAN, zie Erivan.

ERWALEN , kleine ftad in Courland, 7. mylen ten
noôrden van Goldingen gelegen,
ERZEGOYINA, zie Arcetovina.
i
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ECHAPEREN, doorgaan, ontfnapperh
TELSTEN, vlek en amthuis in t vorÜSCHELBURG, flot en heerlykheid in opper-Ooftendom Calenberg , den keurvorft van Hanover ltenryk, 3. mylen van Lintz, den graaf van Traur*
toebehorende.
toekomende.
ERZERON, zie Ar&erum.

.

ESCHENBACH AAN DE SCHNABELWEIDE , fteedje

ESARO , kleine vloed in Napels in Calabria oltra, m Franckenland, aan de Paltfche grenzen, den mark»
graaf van Bareuth toekomende.
welke zieh by Cratone in de zee Hort.
ESCHENB^CH, kleine Had en ilot in Franckcnland,
E S B R E U L E , zie Ebrevtlle.
Esc ADER , is een détachement van oorlogsfche- den duitichmeefter toekomende, en 5. myien van
pen, of een zo kleine hoop fchepen, dat men het Neurenberg gelegen.
ESCHENTHAL, legt aan de Savoifche grenzen in
geen vloot noenien kan. De ofiicier welke ze comniandeert word chef d'Efcadre of hooft van het E- Zwitzerland > alwaar veel meiTemakers wonen. Hierfadcr genocmt , en men zegt zulks zo wel van in leggen de vlekken T h u m , Bondozula, Pontmay
oorlogsichepen als van galeyen. Ook biet een E- en Grevola.
Icader ecn van de drie hopen, wrelke by cen vloot
ECKE VINS, de naam van de fchepens in Vrankm ilag-orde Haan , naamîyk de Voorhoede , het ryk.
corps de Bataille en de Achterhoede. In een oor- ECHIQUIER , zie Exchequer.
iog te land noemt men een van de drie ligehamen,
ESCOLIERS, V A L DES ECOLIERS, abdy der rewaar uit de Voorhoede , corps de Bataille en de guliere koorheren in de provintie Baffigny in VrankAchterhoede in een flag-orde beftaan ook zo ; ie- ryk , aan den vloed Marne, een myl van Chauder van deze ligehamen [corps) is zomtyds in drie mont.
verdelingen (divifions) gefpîiit.
ESCHWEGE , oude grote ftad en fchoon flot, waar
ESCADRON, is een ligehaam van ruitery, dat in in de goude zaal beroemt is, aan de Werra in neilag-orde gefteit is, 't zy dat het in een rechten flag der-Heffen , aan de Thuringiche grenzen , 5. mylert
of maar in een ontmoeting zy. Het beftaatuit ioo van Gaffel , den landgraaf van Heilen -Rhynfels
lot 150 zomtyds ook 200 paarden, welke alle drie toebehorende. Evenwel heeft'er het huis van Heftenman hoog t h a n , en of door den majoor, of door Gaffel noch enige rechten op behouden, by voorden oudften ntmeeiter van 't regiment gecomman- beelt het jus-prœfidii, de contributie en de toi aldeert worden.
daar; gelyk àook in alle Heffen-Rhynfelfche piaatESCALA, pas in Catalonien, met ver van Rofes. zen die in neder-Heflen gelegen zyn. Een uitgeESCALATE, LADDER-FBEST , is een dankdag wel- zette linie uit het huis van Heflen-kaffel heeft eens
ke jaarlyks te Geneve den 23. December gehouden 'den naam hier naargevoert, maar is 1655. we er
word, wyl in 't jaar 1602.0p dezen dag de hertog uitgeftorven.
van Savoyen de itacl des nachts by na met künftige
ESCHWEILIR, flecht fteedje of vlek in 't hertogiadders, welke de Franfchen Efcaîiers noemen, be- dom Gulik aan den vloed Dente.
klommen had.
ESCLOPETERIE, hiet de falvo die uit musketten
ESCALONA , vlek benevens een flot en den titel en Snaphanen gegewen word,
van een hertogdom in nieuw-Caftilien , 8 mylert
ESCOGINE , is een oud dorp in Henegouwen, 't
van Toledo, aan den Ideinen vloed Auberche.
welk een dubbelt ilot heeft.
ESCANDQLA , is op-de galeyen de kamer van den
ESCOLATE, vlek in Normandyen, in het bisdoni
Argouiin welke by na alles verriebt, wat een pre- van Sees aan den vloed Sarte, in een vruchtbare
yooir by een leger te land doet.
landsdouw..
ESCARPE , de binnenfte fchuinfTe wTal van een ESCORTE , is een hoop gewapende perfonen l
gracht , die maar van aarde is en met een muur die lets op de reyze begelyden, om het zelve voor
bekleed word-,
alle onheil te befchutteiL Efeorte hiet ook het geESGEK-ACASI, is net opperhooft van 2000 kefce- volg van voorname luiden, hofbedienden, vrienIdid of foldaten van de iyfwacht des konings van den en andere perfonen, d'iQ een voornaam beer
Perzien, zy dragen ongemene zware fnaphanen.
of mevrouw uitgeley doen.
ESCH, kleine Had aan den vloed Eltz in 't herESCOUADE, SQUADRA, is het derdedeel van eent
togdom Luxemburg.
konipagny te voet, 24, tot 30. man fterk.
ESCHACH , vloed in Algow in Zwaben , loopt boEscu, OF Louis BLANC, zie Ecu. Efeu fols 9 zie
ven Memmingen in de lier.
Ecu fols.
EsCHALENs, zie Orben,
ESCURIAL , SCORIALE , een beroemt dorp, 6.
^ ECHANGE-GEDEPUTEERDEN, worden die officiers mylen van Madrit , in nieuw-Caftiiien, daar een
genaamt , welke als kommiiTariffen van een leger prachtig kloofter ftaat, 't welk de Spanjaarden het
en des7.el.fs commanderenden generaal afgezonden 8.wonderwerk derwereld noemen: daar is 22.jaar
worden, cm metdekommiftariffen van het vyand- aangearbeyd, en men zegt dat het 20. millioener*
lyke leger over de uitwifleling derkrygsgevangenen gekoft heeft. Het is aan de vier hoeken met to«
te handelen, en een verbond te fluiten.
rens voorzien, en men telt 'er tot nooo. venders
ECHANSQN , GRAND ECHANSQN , is de opper- in. De koning en, de koningin hebben 'erhun verfchenker aan't koninglyke ho.f van Vrankr.yk., wei- trekken in, het overige^ word van 150. munmken
t e het opzicht oyer des konings kelder heeft, en van de orde van St. Hieronymiis bewoont , wier
op ceremonie-dagen den koning het drinken over- abt ajtyd een Grande van Spanjen ww. In- de fchorent,

ne-

ËSE. ESI. ESL. ESP,
ne kerk van dit kloofter is een kapel ^ Pantheon
genaamt, daar de geftorve koningen en kcninginnen bygezet worden. In't jaar i67i.heeft dit kloofter benevens de koftelyke boekery grote brandfchade geleden.
ESEL, voogdy en amt-huis in 't Luneburgfche,
hoort onder de Walds-röder infpeétie, enkomt tegenwoordig den keurvorit van Hanover toe.
ESELSWIESE , is een grote plaats of hey de by
Querfurt , daar alle woensdag na PaaiTchen een
grote markt gehouden word. Zy is alzo genoemt
om dat de exelvan Bruno graaf van Querfurt, waar
op hy in 't begin van de n . eeuw als een Apoftel
der Heydenen wilde naar PruuTen reyzen , op
deze plaats niet voort wilde. Als men nu tot gedachtenis van dit voorval hier een kapel gebowd
had , en daarin in de Paafchweek pauflyke aflaten
uitdeelde, waar by zieh veel kramers en koopluiden lieten vinden , zo is het gefchied dat daar
naderhand een jaarmarkt op den gemeldentyd jaarlyks gehouden wierd.
ESENS , kleine ftad in Ooft-Vriefland , niet ver
van de Duitfche-zee, aan het meir Efens.
ESFAQUES , zie Alfäques.
E S I N O , FIUMESINO, vloed in de mark van An-

cona in den kerkelyken ftaat, welke zieh tulïchen
Ancona en Sinigagîia in de golf van Venetien ftort.
ESKDALE, landichap in zuid-Schotland aan den
vloed Esk , 't welk ten zuiden aan Northumberland, ten weften aan Annandale, ten nöorden aan
Twedale, en ten ooften aan Tivedale en Liddesdale grenft. Het heeft weynig koorn , maar zo veel
meer vee.
ESLA, vloed inSpanje, welke in't gebergte van
Afturien ontfpringt,.cn zieh bovcn Mirando de Douro in den Do uro frort.
ESLINGEN ,. vrye ryksftad in Zwaben aan den
Neckar, een myl van Srutgard, is den Luiterfchen
Gcdsdienft toegedaan, khoon 'er enige Roomfche
kloofters zyn. Zy ftaat onder de beicherming van
den liertog van Wurtemberg , en heeft 5. mime
voorfteden.
ESPALIERS, zyn vruchtbomen , welke of aanlatten gebunden of alleen zo geleyd worden, dat zy
bloot in de breedte achter elkander groeien , en
als heggen aan weerskanteri dec wandelpaden
ftaan.
ESPERNAY, ftad in Champagne in Vrankryk aan
de Marne , heeft een beroemde Auguftyner abdy.
ESPHRNON, vîek benevens den titel van eenhertogdom in het landichap Beauce in Vrankryk.
'ESPINAL, kleine ftad in Lotteringen aan de Moezel, 9. mylen van Nancy.
ESPINE , (lot in 't kleine landfehap Bugey in Savöien > aan het meir Aiguebelette.
EiPiNosA DË LOS MONTENOS , kleine ftad in
oud-Kaftilien in Spanjen , aan den kleinen vloed
.Trueva.
ESPINOY, zie Ep'woi.

ESPLANADE, is het glacis of de fchüinfche-afloping van de contrefcarp. Het betekent 00k anders
de ruimte tuflehen een citadel en de eerfte huizen
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genoemt, waar op men de battery en voor het geichut maakt. Deze planken moeten vier vinger
dik, en anderhalf voet breed zyn, men moet ze
ook van achteren anderhalf voet verhogen, en tot
bet terugwyken van het kanon moeten zy 30. voet
Plaats hebben.
EsPONSENDO , ftad in de Portugeefche provintie
Entre Minho eDouro, by den rnond van den vloed
Cavado.
ESPONTON, zie Braat-fpit.
ESQUERE, CHIELI, SCHELLE, kleineftadin Wal-*

lachyen aan den vloed Alaut of Olt, daar zieh deceive in den Donau ftort, 15. mylen ten zuiden van?
Targovift gelegen.
ESQUIF , een klein vaartuig of floep, waar van
men zieh by de fchepen en galeyen bedient om de
perfonen aan land te zetten, wanneer men aan eei*
haven gekomen is, of om zieh daar in te redden r
wanneer het fchip ftrand of aan ftukken geilagert
word,
EsquiiACHg , klein vorftendom in 't koningryk
Napels y den oudften zoon van wylen den Marquis
de Prié, gewezen ondergouverneur van de Ooften-rykfche Nederlanden, toekoraende, die. daar naar
prins van Efquilache genoemt word,
ESQUIRE , fchildknapen, zyn in Engeland de naafte na de ridders onder den kleinen adel ,„ en voeren den naam daar van , dewyl zy voor dezen in den oorlog het fchild voor de vorften gedragen hebben. Hedendaags wrorde$ de zoons dâr
edelluiden, dk den titel van lord niet voeren, ge~
îyk ook de oudfte zoons der ridders met dezen t i tel vereert. Daar is ook noch een ander foort van
Efquires, welke tot deskonings lyfwacht behoren ^
en van den zeîven met een halsband en een paac
zilvere fporen daar toe benoemt worden.
EssEENy een fecle der joden, die inzonderheid
den Zabbathdag zeer ftreng vierden, alle eedzweren, ook ten dele den echten ftaat verboden. Die.
het drie jaar met een vrouw bezocht hadden , of
zy vruchtbaar was , en dezelve daar na huwden 9
durfden evenwel , na dat zy eens ontfangen had „
geen omgang meer met haar hebben.. Zy waren
ten dele Praétici, die in de ftad woonden ? en zo
wel des middags als des avonds eten dorften, ten.
dcle_ Theoretic!, die .zieh, in de boftchen aan de
befpiegeling overgaven ,. en..'a avonds maar alleen
aten. .
ESDAM: y Heine ftad by Bruflel in Brabant.
ESSECK , welbeveftigde , grote en volkryke ftad
in Sclavonien aan,den Drau, niet ver van daar hy
in den Donau» valt r en wierd 1687. door de keyzerfchen verovert. Hier woont een aartsbiflchop
der Katzen ofRafcianen, en hier is ôok de beroemde Efteckker-brug , die van hout is ? zieh van Ef~
feck aan over de Drau en een groot moeras tot
aan de veiling Darda anderhalf uren ver uitftrektj,
van den.Turkfchen keyzer Soliman 152-9. geboud^
en in den Ongarifchen Turkfchen oorlog verfcheyde malen afgebrant is.
ESSEX ,. een Brunswyk-Luneburgfch amt.

ESSEN.-, grote en middelmatig-geboude ftad, tuf-

der ftad, Ook worden alio da zware çike plankeu fchen. het graaffcliap Mark en de hertogdcmmea
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ESTAMPILLA, is een foort van een Signet; waar
Kleef en Berg gelegen , voert den titel van een
ryksftad, maar heeft geen zitting en Item op de ryksda- mee men in Spanje de gewoonlykc ondcrtekening
gen, doch anders grote voorrechten. De abdis van des konings met deze woorden uitdrukt : Yo eî
Eflen is een onmiddelbare ftand des Ryks , wier Rey , Ik de koning.
vorftelyk kloofter aan de ftads muur ftaat ,
Es TAPE, zie Etape.
ook een eigen gebied, en het fteedje Stella dicht
ESTAPLES, ftad in Picardyen in het landfchapje
by Eilen onder zieh heeft, maar in de ftad behal- Boulonncis; zy is wel beveftigt.
ven op den burg niets te bevelen heeft , want de
ESTE , kleine maar goede ftad aan den kleinen
Had word van den raad, die gants Luiters is, ge- vloed Bacchiglione , in het Paduaanfche gebied, de
re^eert. De tegenwoordige abdis hiet Chriftina Venetianen toekomende. Dit is de ftamplaats van
Francifca, uit het huis van Palts-Sultzbach, wel- het beroemde huis van Efte, waar uit de hertogea
ke den 26. Mey 1696. geboren, en 1717. tot abdis van Modena gefproten zyn.
van Thoren, maar in October 172,6. tot abdis van
E S T E , vloed in \ hertogdom Lüneburg, loopt
Eilen verkoren is. De vorftelyke en graaflyke kloo- naar-Buxtehude in 't^Breemfche, en by Eftebrugge
iler-jufters doen geen gelofte , maar kunnen weêr in de Elve.
uit het kloofter gaan, en huwen. ^ Zo wel de abdis
ESTEING, graaffchap in de provintie Roverguc
als ook de ftad ftaan önder Kleeffche befcherming, in Vrankryk, waar naar een voorname Franiche
waarom de koning van Pruiffen veel recht op de familie den naam voert.
Had en de abdy oefFent. Voor 't overige word hier
ESTELLA, ftad in 't koningryk Navarra, 6.mylen
goed geweer gemaakt , daar de inwoners van be- van Pampelona aan den vloed Ega, heeft een goed
ftaan.
Hot en is de hooftftad van de kleine provintie Me«
ESSEQUEBE, vloed in zuid-America in de pro- rindad d'Eftella.
vintie Guajana welke uit het meir van Parima ontESTEN, vlek en amt van 14. dorpen in *t vor«
fpringt, en zieh in de Noord-zee ftort.
ftendom Naffau, een myl van Diets.
ESSERA, vloed in Arragon in Spanje, die by
ESTEPONA , kleine ftad in Andalufien , op de
Venafque ontfr ringt. Hy valt van het hoge ge- grenzen vn Granada aan de Middelantfche-zee.
bergte met zulken gedruis, dat men hem ver höESTERAC, graaffchap in Gafcognè, tulTchen Arren kan, en ftort zieh in de Cinca.
magnac en Bigorre.
ESTERHASI, aeloud en beroemt geflacht in OnESSEROM , vlek op het Deenfche eyland Zeeland 9
daar de koning van Denemarken wegens de onge- garyen, dat in den ryksvorften ftand verheven is »
inene vermakelyke landsdouw een prachtig luitflot met den titel van prins van Galantha, doch op de
ryksdagen geen zitting of ftem bekomen heeft,
heeft laten bouwen.
ESSEX , een van de 8. grote provintien van En- Vorft Paulus Efterhafi bekieed tegenwoordig de hogeland, die ten ooften aan de Duitfche-zee, ten ge waardigheid van Palatyn van 't koningryk Onganoorden aan Suffolk, en Cambridgeshire, ten zui- ryen, en voert den titel van graaf der Sopronifche
ÛQÏÏ aan de Teems, en ten weften aan het land- gefpanfehappen.
ESTEVAY, kleine maar fchone ftad en amt aan
fchap Midlefex en Harford grenft. Zy is van 't
ooften ten weften 40. mylen lang, en van noorden den oever van het meir van Neufchatel. Zy komt
tenzuiden 35. mylen breed. Het land daarin is zand- het kanton Freyburg t o e , en deszelfs amtman word
•achtig, maar evenwel vruchtbaar aan koorn, hop Avoyer genoemt.
en Saffraan, doch aan veel piaatzen naar den zeeESTEN , ESTHLAND , landfchap in Lyfland , 't
kant toe zeer ongezond en onbcvvoont. Het word welk ten ooften aan het Moskovifch gebied, ten
verdeelt in het eigentlyk zo genaamde Effex en noorden aan den Finlandfchen en ten weften aan
Midlefex, en men vind in deze provintie de befte den Rigaafchen zee-boezem grenft. Het begrypt
oeiters van gants Engeland, ook is zy wegen het Wyhrland, Allentaken, het bisdom Derpt, en de
buskruid, dat hier in grote menigte bereyd word, diftriéten Jerwen, Wycke en Harrien, gelyk ook
zeer beroemt.
de eylanden Dagho , Oefel , Moen , Warmfee,
ESSING, fraai marktvlek in opper-Beyeren aan Wrangrod , Kien, Wodesholm, enz. Het is een
de Alt-Muhl, onder 't rent-amt München behoren- vifchryk landfchap , heeft alleen Duitfche inwoners, en de vefting Reval tot hooftftad. In den
de. Hier is een Stift-kerk.
ESTADILLA, ftad benevens een kafteel in Arra- laatften noordfehen oorîog hebben de Ruffen deze
gon in het graaffchap Ribagorca, aan den vloed provintie door hun wapens verovert, en ook in
Cinca, die in 't jaar 1710. door de party van Anjou den vrede 1721. behouden.
ESTIIENS, heerlykheid in het graaffchap Veldkirverovert wierd.
EST AG EL, kleine ftad in het graaffchap Rouffiilon chen in Zwitzerland, daar de grote Efthenberg ge»
vonden word; onder deze heerlykheid behoort het
aan den vloed Egli.
vlek Bancks.
EsTAfN, fraaie ftad en flot in Lotteringen.
ESTIVAL, ftad m Lotteringen, in de Bailiuagie
ESTAIRE,kleine ftad aan den vloed Lis inVlaanvan Mirecourt, heeft een abdy van de Premonderen, aan de grenzen van Artois.
ESTAMPES , ftad aan den vloed Yonne of ftratenzer-orde.
ESTOTILAND , T E R R A DE LABOR ADOR , nieuwEftampes, in het landfchap Beauce, tufïchen Par y s
en Orleans, benevens den titel van een hertogdom, Brittannien, groot landfchap in noord-Am erica, 't
welk vruchtbaar, maar TO! bergen en boffchen is 9
waar naar een beroemt geflacht den naam voert.

EST. ETA. ETO.

ETT. EVA. EVE.

303

ËTSCHLAND , klein landfchap in Tyrol längs de
Adige of Etfch, van deszelfs oorfprong af tot Botzen toe.
ETTENBACH , kleine vloed in Brisgau , welke
voorby Eltenheim loopt, en zieh niet ver van Cappel in den Rhyn werpt.
ETTENHEIM, kleine ftad het bisdom Straatsburg
toekomende in Brisgau. Dicht daar by legt de zeer
ryke Benediktyner munniken abdy Ettenmunfter.
ESTRECHO, zie Fretum.
ESTRECHO Di GIBRALTAR , zie Gibraltar»
ETTERSBERG, EYTERSBURG, zeer hoge berg in
ESTREMADURA VAN LEON of van CASTILIEN , Thüringen, waar op een woud, daar veel hondert
landfchap in Spanjen, onder het koningryk Cafti- ftukken wild in lopen , behoort onder Weymar a
lien behorende. Het grenft ten ooften aan Cafti- en legt een halve myl van deze ftad. Het flot dat
îien, ten noorden aan Leon, ten zuiden aan An- 'er in 'tjaar 1706, opgeboud is, en het daar toe
dalufien * en ten weiten aan Portugal De grond behorige amt hiet Ettersburg.
is zeer dor en onvruchtbaar.
ETTRICK, kleine vloed in 't Landfchap Twedale
ESTREMADURA VAN PORTUGAL, provintie dezes in zuid-Schotland, die zieh in den vloed Twede
koningryks, die ten noorden aan de provinte Beira, ontlafi
ten ooften en zuiden aan de provintie Alentejo, en
E u , kleine en oude ftad in Normandyen aan den
ten vveften aan de Atlantiiche-zee grenft. Zy is vloed Breile, benevens een fterk Hot, en den titel
vruchtbaar van wyn, oli, zout en honing, en be- van een graarlyk Pairfchap , hoort tegenwoordig
ftaat nit 5. diftricten naamlyk uit Setuval , Alan- den hertog van Maine toe, en onder het Parlement
guer, Santarein, Leira en Tomar.
van Parys.
ESTREMOS , aanzienlyke en welbeveftigde ftad
E u , MIRANDA, vloed in Spanje aan de grenbenevens een fterk îlot in de provintie Alentejo in zen van Gallicien en Afturien, die beneden Riba«
Portugal.
deo in de zee van Bifcaien valt.
EVACUEREN, leegmaken. Een land offtadevaESVENOS, klein vlek in Provence, 9. mylen van
,eueren, betekent, warmeer dezelve door de ingeToulon, ten noord-weften gelegen»
ETABLhREN, ETABLISSEREN , zieh ter neer zet- flotene aan den zegepralenden vyand overgegeven,
t e n , zyn woonplaats ergens veftigen. Daar van E- en door het uittrekken van de bezetting ingemimt
tabliffement de ter neer zetting aan een plaats. Dit word: gelyk de Franfchen in 'tjaar 1707. in Lomwoord betekent ook den dienft dien men waar- bardyen gedaan hebben, volgens het traktaat met
neemt , en waar van men zyn inkomen de bontgenoten geiloten.
heeft.
EVANGELISCHE , hieten die gene , welke zieh
ETAL , ETHAL , Benediktyner-abdy in 't bisdom door de reformatie, in de i6de eeuw door D. LuFreyiingen, die van keyzer Lodewyk IV. onder ther begonnen , van de Roomfche kerk en hare
die voorwaarde gefncht wierd, dat daarin twaalf itellingen afgewent hebben, en zieh alleen aan de
verarmde graven met hun huisvrouwen door den H. Schrift, als Gods zuiver Woord, houden.
abt zouden onderhouden worden.
EVANGELISTEN, DE IV, EVANGELISTEN, worden
ETAMBORD, ACHTERSTEVEN , is een verheven te Venetien de vier oude adelyke geflachten der
en hoog-uitftekent ftuk hout, aan het einde van de Giuftiniani , Cornaro , Bragadini en Bembi ge»
kiel van een fchip, aan het achter kafteel, om dat noemt.
gelyk ook het roer te onderftutten.
EUB.^A , zie Negroponte*
ETAPE , hiet niet alleen het magazyn daar de
EUCHENLOHE, graaffchap inZwaben, onder het
proviant legt, die men voor de doortrekkende fol- bifdom Augsburg behorende.
daten bewaart, maar't betekent ook het gene, dat
EUDOXIANEN, ketters in de Chriftenheid, wier hooft
men een voetknecht tot zyn onderhoud, een mi- Eudoxius leerde dat de zoon in zyn wil van den
ter voor hem en zyn paart aan proviant en fourage vader onderfcheyden was, en uit niets gemaakt is.
geeft.
ÉVENTUALITER, of in eventum , betekent zo veel
ETAPIER , is die gene die voor een zekere fom- als of by geval dit of dat gebeurde.
me gelds, die men hem geeft, zieh verbind het
EVER , is een vaartuig, voor en achter fpits, met
krygsvolk, 't welk door een provintie trekt, van een platten bodem , een zeyl en roer, dat men
Froviandt en fourage te voorzien.
op de Elve gebruikt om menlTchen en waren te
ETIQUETTE, hiet zo veèl als het Ceremonieel, vervoeren.
dat lUw-n aan de hoven van grote mogentheden, inEVERBERGHE , graafTchap in 't Ooftenryks Bra2-onderheid aan het Spaanfche hof in acht neemt.
bant, het graaflyk geflacht van Rubempré toeko«
E T H N G E N , kleine Had en aim in het markgraaf- mende.
fchap Baden-Baden.
EVERFELD, ftad in 't hertogdom Bergen, is we»
ETOILE , zie Sterrefchans*
gen de fchone tapyten, die daar gemaakt worden ?
ETON , kleine Had in Savoien , aan den vloed beroemt.
'.Arche aan de Franfche grenzen,
EVERHEIM, kleine ftad en amt aan den Main 5
en heel gemanierde inwoners heeft, die op Groenland handelet
ESTOUTEVILLE , vlek in opper-Normandyen in
Vrankryk, benevens den titel van een hertogdom,
waar van een beroemt geflacht den naam voert.
L'ESTRAGE, grens ftad in Lotteringen, daar de
Moezel ontfpringt, 15. mylen van Nancy. Het
omleggende land word le Val d'Eftrage genaamt.

E T S C H , zie Aâigu

in t Stift Wurtsburg in Franckenland,

EVE as*
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en bisdom, dat onder den aartsbiflchop van Rouen
EVER SHOT, Had in Dorfetshire in Engeland.
EVESHAM , EVESHOLM , vlek in het graafichap ftaat.
Worcheftcr in Engeland, aan den vloed Avon ,
EURICHSHEÎM , zie Emmerkksheim.
•daar 'er een brug over legt, en 't welk recht heeft
om twe gedeputeerden in 't Parlement te zenden.
EVESSEN, een gericht in de Wolffenbuttel-Brunswykfche landen.
EÜFEMIA, ftad in Calabria oltra in 't ryk van
Napels.
EUGUEIO, fraaie Had benevens een bisdom in 't
hertogdom Urbino, beneden aan 't Apennynfche
gebergte, op een vlak en verfnaaklyk veld.
EVIAN, kleine Had en amt in het Savoifche landfchap Chablais, aan het meir van Geneve, 2. mylen
van Thonon.
E vie TIE , hiet in rechten wanneer ik iets van 't
ïnyne, 't geen een ander rechtmatig en myn recht
îiiet wetende naar zieh genomen heeft, door ge•rechtelyke hulp weeromkryge ; wy noemen het
uitwinning. Daar van daan betekent voor de Evitflie inftaan, wanneer my iemand verzekeren meet,
dat hejt gekochte goed geen letzel heeft, en my
niemand daar over zal aanfpreken.
EVIDENTIE, de duidlykheid van een zaak, wanneer
een zaak klaar aan den dag legt.
EVISSES, EVIES, zie Pithnyfifche Eylanden.

EUL-E, GiLow, aeloude flechte koninglyke bergftad in de Kaurzimer-kreits in Bohemen, daar men
een go-ud-myn heeft
EULENBURG , zie Eilenburg,

EUNOMIANEN, aarts-ketters in de 4de eeuw,wier
hooft Eunomius was, welke voorgaf dat hy God
•20 wel kende als God zieh zelven, doopte de gene
die in den naam der H. Drie-eenheid gedoopt waren noch ^ens, en hielt het te enemaal met de Arrianen.
EVOLA, LEVOLA, kleine vloed in Campagna di
Roma, in 't pauflyk gebied, welke zieh in deToskaanfehe-zee ftort.
EVOLI, zie Eboli.

EVORA, hooftftad van de provintie Aîentejo, en
de voomaamite ftad in Portugal na LilFebon. Zy
is groot, heeft een aartsbiflchop , univerliteit, en
een inquifltie-raad.
EVORA MONTE , berg-Hot in de Portugeefche

provintie Aîentejo, 5. mylen van Evora.
EUPHRATES, in het Turkfch Phrat of Erat, de
voornaamfte vloed in Azien, welke op den berg
Ararat in groot Armenien of Turcomannien niet
ver van de bron van de Tigris ontfpringt, Syrien
van Diarbeck, en Natolien van Armenien fcheyd,
naderhand zieh by Gorno met de Tigris verenigt,
den naam Schat-el-Arab aanneemt, en zieh in de
golf'van Balfora ftort.
EURE , zie Aure.

EURE > vloed in Vrankryk , ontfpringt in het
landfchap le Perche, en ftort zieh by Pont de l'Arche in de Seine.
EVRECY, vlek in Normandyen in Vrankryk.
EVREUX, oude ftad in opper-Normandyen, aan
den yloed Iton., benevens een bailkiage, prcfidiaal

EURIPUS , draai-kolk, of wervel, zo word de
eene of de andere plaats in de zee genaamt, welke
het water fleets in de gedaante van een flak herom
dryft, en de fchepen te gronde trekt.
EVRON, vlek benevens een Benediktyner-abdy
in de provintie Maine in Vrankryk, aan den vloed
Evre, 9. mylen van Mans.
EUROPA , MONTES DE EUROPA , zeer groot ge-

bergte tuflchen de beyde Afturien in Spanjen.
EUROPA , een van de vier wereld delen, 't welk
zieh in de lengte van Kaap St. Vincent in Portugal,
tot aan de beyde rivieren Oby-enWolgainMofcovien op 900, en in de breedte van Capo du Nord
in Noorwegen tot Capo de Matapan in Morea op
500. Duitfche mylen uitftrekt. Maar de koninglyke
Franfche Aardryksbefchry ver Mr. de l'Ifle heeft in
zyn kaart van Europa niet alleen 't gehele Mofcovitifch-Tartaryen , maar ook een groot ftuk van
Mofcovien ten ooften onder Alien gerekent, ende
rivieren Don en Dwina tot grenzen gezet, zo dat
volgens deze rekening Europa onitrent 200. Duitfche mylen kleiner worcl. Het grenft ten noorden
aan den Noorder-Oceaan, ten weftçn aan den We~
fter , ten zuiden aan de Middelantfche-zee, waar.
door het van Africa gefcheyden word, en ten ooften aan den Archipel, de zee-engte van GallipoIi3
dc zee van Marmora, de zee-engte van Conftantinopel , de Zwarte-zee , de zee-engte van Caffa,
Mare delle Zabache , en den vloed Don. Geen
ander wereld déel heeft zulke getemperde lucht als
Europa , 't welk zeer vruchtbaar aan koorn, boomvruchten, vee, metalen, mineralen, wildbraat en
wyn is. ' T is ook het beft van allen bevolkt, en
destfelfs kiwöners overtrefTen alle andere in gefchiktheid, dapperheid, en goede zeden, waardeor
het de belle piaatzen van de overige wereld delen
onder zyn gehoorzaamheid gebracht heeft. In Europa heerffchen drie keyzers, naamlyk de Roomfche,
Ruffifche en de Turkfche, acht regerende koningen,
van Spanjen , Vrankryk , Engeland, Polen , Denemarken, Zweden, Portugal en Pruiiïen ; behalven deze de groot-Hertogen van Florence en Moscovien , welke laatile nu den titel van czaar of
keyzer voertfc De aartshertog regeert in Oofteniyk,
de paus in Italien : de vrye republieken zyn Holland , Venetien , Genua , Geneve , Lucca , en
Zwitzerland , behalven dat zyn 'er veele andere
Souvereine hertogen en vorften. De drie hooftfpraken die 'er in Europa bloeien zyn de tatynfehe,
Duitfche , en Sclavoniche. Van de eerfte komen
de Spaanfche , Franfche , en Italiaanfche af , van
de twede de Engelfche , Hollandfche , Deenfche
en Zweedfche , en van de derde, de Ongarifche,
Boheemfche , Poolfche en Moskovitifche. Daar
zyn vier hooft-reiigien in Europa , de Katholykfche, Proteftantfche, Griekfche en Mahometaanfche.
De eerfte heerfcht in Italien, Vrankryk, Spanjet«
Portugal, ten dele in Duitichland, Polen, Ongaryen, Nederlanden en Zwitzerland, De twede "in
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Denemarken , Noorvvegen , Zweden , Engeland,
Schotland, Ierland, en Holland ; ten dele in DuitsJand, Polen, Ongaryen en Zwitzerland. De derde in Mofcovien , onder de Cozacken en Chriftenen , die zieh in het Turkfche gebied ophouden.
De vierde in Turkyen en Tartaryen.
EURO TA s, zie Vafilipctamo.

EÜSAN, klein ftreek lands in Gafcogne inVrankryk, in het graaflchap Armagnac, waarinhet vlek
Eufe aan den kleinen vloed Gelife legt.
EUSCHBNTHAL, ftad in de neder-Palts, naar den
kant van Tweebruggen gelegen.
EUSKIRCHEN , Had in 't hertogdom Gulik aan de*
Ceuifche grenzen, een myl van Lechenach.
EUSTACHE, een van de Antillifche eylanden in
Weft-Indien , de Hollanders toekomende , maar
wierd 1710. door de Franfchen van het eylandMartenico verovert.
EUSTACHIANEN, waren ketters in de Chriftenhddy wier hooft Euftachius in de zj.de eeuw alle
levenswyzen behalven de zyne verwierp, en leerde , dat getrouwde of andere,. die niet al het hunne
verlaten wilden , verdoemt waren , warom veel
vrouwen haar mans, en veel flaven hunne herea
verheten, en hem aanhingen.
EUSTON , kleine ftad in SufFolck in Engeland,
aan den vloed Oute, in een fchone landftreek benevens een fchoon flot, Eufton-Hall genaamt.
EUTIN , kleine ftad en refidentie des biflchops
van Lübeck , in het landfchap VVagrien , benevens een Hot 14. mylen van Lübeck. Van deszelis
bifTchop zie onder Lübeck.
EUTLITS, kleine ftad en flot in Bohemen, in de
Satzer-kreits, een uur van Commotau; zy hoort
tot het graaffchap Rotenhaus, en daar wonen veel
Joden.
EUTRACH, kleine vloed in Algow in Zwaben,
ftort zieh by Leutkirch in de Efchbach.
EUTYCHIANEN, waren ketters in de Chriftenheid,
wier hooft Eutyches een abt van een kloofter te
Conftantinopel, zieh in de $de eeuw tegen Neftorius wilde aankanten., en leerde dat Çhriltus en het
woord onderfcheyden waren ; dat Chriitus als iets
Godlyks door het ligchaam van de Maagt Maria als
door een buis gepafteert was, dar Chriftus Godheid
geleden had en geftorven was, enz, Zy wierden
in het jaar 457. op het Concilie *van Efeze veroordeelt, breydden zieh echter noch in 't ooften zeer
lût,, veroorzaakten allerly onluften , en de Jacobietfehe Chriftenen zyn noch hedendaags deze ket~
tery toegedaan.
EUYDE AAN DEN EM MER , zeer oud flot in 't
bisdom Paderborn in Weftphalen, niet ver van de
Pyrmontfche bronnen, is in oude tyden een winter-leger van keyzer Karel den Groten geweeft.
EWANCZIZ, llad in Moravien, 3. mylen van de
Brinn, aan den vloed Iglau, hoort den prins van
Lichtenftein toe.
E x , -vloed in Engeland, welke-in het graaffchap
Sommerfet ontipringt, en zieh in de Britanniiche&ee ftort.
Ex ABRUPTO ;, fchielyk, plotflyk, onvermoedeIyk f onvoorziens.

EXA. EXC,

pr

EXACTÏE, fchatting, afvordering, 00k een extraordinäre belafting die een bifTchop zyn onderdanen opleggen kan, welke evenwel matelyk gefchieden moet , en daarom Subfidium Charitativum
hiet.
EXAGGÈREUEN, iets groot maken, hoog op veifcelen.
EXARCHA , zo placht voordezen de Trimaat van
een bisdom te hieten, 00k in de 6de en volgende
eeuwe de Gouverneur dien de Griekfche keyzers
over italien ftelden, wier gebied het Exarchaat genoemt wierd, en het grootfte gedeelte van Italien
behalven Lombardyen onder zieh begreep. Maar
het is in de 8fte eeuw door twedracht der Griek*fche keyzers met de Roomfche pauzen weer vervallen , en van Pipyn en Karel den Groten, na dat
zy in Italien de overhand behielden, den paus gefchonken, en de kerkelyke ftaat daar uit ontftaan.
Tegenwoordig betekent het in de Griekfche kerk
een onderzoeker of gedeputeerden van den Patriarch, die in de provintien herom reyft, en vlytig onderzoeken moet of de büTchoppen hun plicht,
en de geeftlykheid de regeis van de kerk wel in
acht nein en.
Ex ASSE, in 't geheel , daar van daan hœres ex
äffe, een enige en volkome erfgenaam.
EXAUCTOREREN , afzetten , afdanken, iemandl
zyn amt met fchande ontnemen.
EXCEDEREN, de maat overfchreiden,te veeldoen,
daar van dan Excès overmaal, en Exceffief al te
veel, overmatig.
EXCELLENTIE , een titel die in Italien veel prinsfen , graven en marquizen gegeven , maar in
Duitsland aan de graven, generaals , en geheime
raden, 00k op de akademien veel docloren en profeflbren toegelegt word.
EXCEPTIEN , zyn in rechten alle uitvluchten
waar van zieh de aangeklaagden tegen den aanklager voor 't gericht bedienen, als vrees, dwang,
bedrog, dwaling, liftige beprating enz.
EXCESTER , E X O N , grote en welgeboude ftad aan
den vloed E x , en de hooftilad van Devonshire in
Engeland. Zy heeft een bifTchop die onder dm
aartsbiffchop van Canterbury ftaat, en een haven.
EXCHANGE, THE ROYAL EXCHANGE, zo hiet de

grote koninglyke beurs te Londen, die in 't begin
door een ryk koopman Thomas Gresham m 't jaar
1566. op zyn koften geboud is , maar daar na,
toen zy in den groten brand 1666. mee in de alch
gelegt was, als een opentlyk gebouw zeer prachtig en met fchone ft and beeiden weer opgerecht
wierd. Hier vergaren daaglyks de koopîuiaen van
wegens hun negotie, onder dezelve is het grote peper-magazyn., en voor 't overige zyn in dit gebouw
veel verwulffels, kelders, pakhuizen, en verfchey«
de gallery en met winkels bezet. Behalven deze
koninglyke beurs zyn 'er te Londen noch twe andere beroemde beurzen, naamlyk, Exeter-Exchange
en New-Exchange.
EXCHEQUER, THE COURT OF EXCHEQUERS ,

10

hiet de rent-kamer of het finantie - recht des konings van Engeland te Weftmunfter, gelyk 'er 00k
een in Schotland is, daar alle gelden ? die den ko*
Q<1
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rdng toekomen, bewaart, en de gefchillen betreffende de inkornften, tollen en accyfen des lands
beilift worden. Het heeft een prefident en drie afleÛoren, waar van de eentgenoemde Lord chief
Baron, de andere Barons of the Exchequer genaamt
worden. Daar van daan zyn de Exchequer-briefjes zulke wiflelbrieven, die de Exchequer haar crediteuren op koopïuiden of andere perfonen geeit,
en deze briefjes kunnen weer aan andere verhandelt worden.
EXCITÂTORIUM, Met in rechten een bevel van
een overigheid, waar door iemand wat aangewezen
word te doen.
EXCOMMUNICATO, zie Ban,
EXCLUSIE GEVEN IN HET P A U S L Y K E CONCLAVE ,

EXT. EXO. EXP. EXT.
E X Î L L A , zie Eftella.

EXILLES, kleine en met vier baftions beveftigde
ftad, benevens een fterk berg-flot, in het dal var
Oulx, aan den vloed Doire, in Dauphiné aan d<
grenzen van Piémont,wierd 1708. door den herto£
van Savoien en deszelfs bondgenoten verovert, er
de bezetting totkrygsgevangenen gemaakt.Zy legt]
Duitiche mylen ten weilen van Sufa, en de Franfchen hebben dezelve in den laatften oorlog mei
een citadel en enige fchanfen vertterkt, maar zy i«
in den Utrechtfen vrede 1713. in den ftaat, waai
inzy was, met alle veilingwerken aan Savoien overgelaten.
ExïMEREN,uitzonderen, bevryen. Ge-eximeerdc
flanden zyn zodanige ', welke ' of heel van hd
ryk gefeheurt , en onder een vremd juk gebracht , of van een anderen ryks-ftand geaaju>
reert en daar uitgetrokken zyn. Die zulks doel
noemt men een eximerenden ryksfland.
EXORCISMUS, is een gebed 't welke de Roomsgezinden en Luiterfchen by den doop of by bezete
luiden gebruiken, om den duivel uit te dryven.

•betekent dit, wanneer een tot den pauiîyken floel
yoorgeilage cardinaal den keyzer, de kroon Spanjen en Vrankryk niet aanftaat,zo protefleren de Nationale cardinalen in naam van hun principalen regen deze verkiezing, waar door het gebeult dat 'er
aan de cardmalen, die op deze wyze uitgeiîoten
worden, verder niet gedacht word. '
EXCLUSIVE , uitgezondert, uitgeiîoten.
EXORCISTEN , of Duivel-bezweerders, zyn onEXCULPEREN, ontichuîdigen, buiten îchuld zyn. der de Roomfche geeftlyken de derde foort der
EXEA , (tad in Jt koningryk Arragon in Soan- mindere ordens, dezen word by hun inwying het
j ^ ;
boek, wraarin de ban-formulieren beiloten zyn, or
EXECUTIE-ORDER ÏN'THBILIGERQOMSCHE-RYK, in deszelfs plaats het pontifieaal-of mis-boek toege*
is die ryksconititutie, waarin voorgefclireven word reikt, met deze woorden : neem en hou het in geop wat wyze de algemene vrede-ftoorders moeten dachtenis, en ontfang de macht 0111 uw hand op
gekailyd worden. Zy is reeds van Karel V. ciit- de bezetenen te leggen, zy mögen dan gedoopt,
worpen, maar eerfl 1555. t e Regensburg bekrach- of als katechifanten noch niet gedoopt zyn.
EXECUTORIALES , worden de hulp-heveîen geîioemt, waar door de rechter zyn vonnis uitvoert,
en de aangeklaagden tot betaling dwingt,of de zaak
iemand aanbeveelt om te voleynden.

EXPECT ATIEF , een verwachting van een noch

niet opengevallen leen, 't welk van den leenheer belooft is, wanneer de leenman zonder leen-opvolger mocht komen te fîerven. Het betekent 00k de
hoop op een amt of bediening , en die daar op
EXEMTIE , bevrying.
wachten bieten Expedienten.
EXEQUIEN, Lyk-itaatfi.
EXPECTOREREN , betekent zieh dtiidlyk en opEXEQTUEN HOUDE*, hiet by de Roornsgezinden, recht wegens een zaak verklaren, en zyn hart uitwanneer deziel-mhTen beginnen voor de geâorvene fchudden.
gehouden te worden.
EXPEDIENT, een fchielyk en fnedig middel,waar
EXECUTE REN , hie* eigentlyk wat voleynden, uit- door men een zaak ten einde brengen kam
rechten. Waar van daan Exécuteur van een teneEXPEDIEREN, hiet iets afvaardigen of verrichten«
ment zodanig een is, die het geen in de uiterrle
EXPENSEN - bieten by de rechtsgeleerden alle onwil van den overleden verordent is helpt uityoeren. kollen die 'er in en buiten 't gericht op een procès
By de Soldaten hiet Executeren of Executie doen, lopen. In zomraige rechtbanken legt men de windé fchattingen en contributien- met geweld invorde- nende party, wanneer de onkoftendie iyin rekening
ren. Een Misdadiger Executeren, hiet den zelven brengt niet al te kjaar zyn, een eed o p , waar door
aan lyi en leven firaifen/t welk men 00k een Exe- die rnoet zweren dat fy niet minder uitgefchoten 9
cutie noemt.
betaalt, en geîeden heeft.
EXERCITIE, is een oefFening der foldaten, dat
ExposTüLEREN,kyven,een woorden flryd houP
/y met Iiet geweer leren omgaan en zieh in orde den.
il ell en. Exercitie van den Godsdienft, is de wye
EXPRESSE, is een bode, die uitdruklyk tot e e n '
en onverhinderde oefFening van den Godsdienft. zekeie
zaak afgezonden is.
Lichaams-Exercitie , is een oefFening waardoor
EXPRESSIEN, zon'derlinge redenswyzen , en namen het ly fin beweging houd, als danrlen, v ech- drukkelyke
woorden.
ten , ryden enz.
EXTENDEREN, uitbreyden, uitflrekken.
EXHTEREDEREN, remand onterven, van de erfïeExT2RENSTEiN,een wonderbare rots, niet ver van
»is uitfluiten.
het fleedje Horn in het graaffchap Lippe in WeltEXTDIVIL, kleine Had in de provintie Perigord phalen.
in Vrankryk regen de grenzen van Limofin.
EXTORQUEREN, iemand iets met geweld afperfExrtiuM, de banning of verdryving uit het va- fen. Daar van (fazn Extorfie, een ^eweidise afperfikrtend. Exilii Sententia is het banyonnis,
&,

EXT. EYD: '
F * T B A ; bêtement buiten^ Wat men Extra ge^
taiikt, is wat men niet ordinaar maar buiten eerneen uitgeeft. Extra-gaan betekent buiten 't fpoor
gaan.
EXTRACT, een kort uittrekzel van een fchrift:
•en Extraheren een uittrekzel maken, een zaak kort
it zamen trekken.
EXTSACTIE, degeboorte, flam, afkomft. Van
een goecie Extradie is van een goede afkomft
syn.
' EXTRADER EN ? iemand wat behandigen, overge^
ven. Extraditie de overgeving.
EXTB.AOB.DINAIR , wat buiten gcmeen is, wat
tegen de gewoonlyke ordering gefchied.
IIXTRAVAGANTIE ,afwyking van zyn voornemen.»
een buitenfporige aaniîag. Extravagant, buitenfporig, ongerymt.
EXTREM A , het uiterfte: hy wil het ad Extrema
•komen laten, dat is, hy wil zieh tot den iaatften
dnippel bloed weren. EXTRÉMITÉ IT , het hoogfte
gevaai;
EXTP-EMABURA 5 zie Eßremadura*
EXTREMOS , zie Efhemos.

EXTUCA , provintie in Africa , in \ konlngryk
Marocco, in het landfchap Sus, tegen de grenzen
van Biledulgerid.
EYACH, kleine vloed in het graaffchap Hohen*
zollern in Zwaben, welke in de Neckar valt.
EED VAN ALLEGIANCE EN SUPREMACY , moeten

in Engeland die gene afleggen, welke tot openbare
amten willen bevordert worden, en beftaat daarin
dat zy den koning trouw zyn, ook met uitiluiting
van alle andere mogentheden in 't geeftlyke en weredlyke zyn opperhoofdigheid erkennen willen. Deaen eed moeten ook alle leden van het Lager-huis,
voor dat het Parlement begint doen; in tegendeel
xyn de lords en pairs van 't Hoger-huis hier van
vry, die geen eed hoeven af te leggen, maar op
hun woord gelooft worden. Zie Supremacy.
EEDGENOOTSCHAP , zo word de gantfehe republiek der Zwitzers genoemt.
EEDGENOTEN, zo worden de Zwitzers genoemt,
welke zieh het eerft in Zwitzerland op enige plaatzen met ede verbonden tegen alle de gene, die
onderflaan zouden hen in hunne vryheid te ftoren,
in welk verbond naderhand de andere piaatzen ook
getreden zyn«
EYDER, vloed in \ Holfteinfche, welke by Zegeberg niet ver van de Ooft>zee ontfpringt, van 't
ooften ten weilen tuffchen Holftein en Sleeswyk
door ftroomt, en beneden Tonningen in de Duitfche-zee valt.
EYDEHSTADT , klein landfchap in 't hertogdom
Sleeswyk,ian^s den noordlyken oever van den Ey*derllroom , word door de Duitfche-zee tot een
klein Schicr-eyland gemaakt, ?t welk 14. mylen
in den omtrek heefl. Dit land is zeer vruchtbaar
en volkryk, en meeft door de indykingen> waar
door uit water land gemaakt word, allengsjes ontftaan ? maar legt in groot gevaar van 't water, weshaiven 'er koftlyke dämmen moeten onderhouden
worden, gelyk ook de zware watervloed van den

a$. december 1117, dit land ongemeen hardt gesoffen heeft, '
"" "

.: EYE. EYL. EYS.

?o7

E Y E , EAYE , kleine ftad in Engeland , in het
graaffchap Suffolk, die twe gedeputeerden in 'tParlement zendt.
, .
, .
EYERLAND, klein eyland client by lexe* in rioiland.
EYFFEL, zie Eifel.

vr

EYGÜEZ, AIGÜE, vloed in Vramayk, weixe m
Dauphiné ontfpringt, en zieh door twe mormon,
waar van de eene de flad Orange belpoeit, in ex
Rhone flort.
.
t
EYLANCK , ILANCK , rivier in de nieuwe-maric

Brandenburg, die by Sternberg-ontfpringt, en m
den Oder valt«
'
EYLAU, is twederly, Dititfch-Eylau en PrmicnEylau, het zyn twe bekende kaftelen en iteedjes m
Pruiflen, redelyk groot, maar zonder muren, en
door Arnold van Eylenftein omtrent hetjaar 1336.
geboud. Pruifch-Eylau legt 5, mylen van Koningsbergen.
EYLENBERG, Hot en pas in Moravien, naar cieri
kant van Silezien t o e , op een rots met ver van
Neufladt, legt rond om m 't geboomte.
• EYLOW , 7<ie Eylau.
^
EYSACH, vloed in Tyrol, die zieh beneden boz>
zen in de Adige ftort.
EYSENACH, hooftitad van het hertogdom Eyfenach in Thüringen, aan denkleinen vloed Neile*
en de refidentie van den hertog van Saxen-Eyienach, 3. mylen -van Gotha gelegen. Op het flot
in de ftad houd de hertog zyn verblyf, maar het
flot dat buiten de flad op een hogen berg legt, tuet
Wartenburg. De landfchool aldaar is 1704. met
een uitgeleze Claffis voorzien, en in het zelve jaar
een Theologifch queeklchool opgerecht , 't welk
uit een Infpecror en 6. candidaten in de Theology
beftaat. De tegenwoordige hertog van Saxen-Eyienach Johannes Wilhelmus is geboren dçn 17. October 1666. en zyn derde gemalin Magdalena Sybilla »
dochter van hertog Adolf van Saxen-Weillenfels -,
die den z8. juli 17080 met hem in den echt verbünden was, is 1726. geftorven. De erfprrns Wiihelmus Henricus is den 10. nov. 1691. geboren, e.n
heeft zieh, na dat zyn eerile gemalin uit het vorflelyk huis van Naffau-Tdfteiii den 9. October 1722-.
geftorven was, ten twedenmaal met Anna Sophia
Charlotta dochter van markgraaf Albrecht Frederik
van Brandenburg, op den 3. juni 1723. te Berlyn
•in den echt verbonden.
EYSENBACH , een bad in opper-Ongaryen, met

ver van Schemnitz.
EYSENBÜRG, ISBNBURG , oud-flot in de EUa§5

onder het bisdom van ^traatsburg behorende»
EYTERSBBftG, zie Ettersberg,.
E Z A N , zo word het geroep der Muezins op de
Torens van de Mofqueen in Turkyen genoemt f
waar door de luiden tot het gebed vermaant wor*
den. Dit geroep is van den volgenden inhoud:
God is groot, God is groot. Daar is geen ander
God als God, en Mahomet is zyn Pro feet. Komt
tot het gebed, komt ter Zaligheid. God is groot,
God is groot. Daar is geen ander God als God.
EZARO r £ie Efaro,

EziNß, %k Dmaima,

?o8

FAB. FAC FAE. FAG.

FAR FAI. FAL.
FAHE GULDEN, zie Wildfangs Recbtl

F.

F

ABRSGIS, kleine ftad in neder-Languedoc, 2.
mvlen ten weften van MontpeUier.
- FABRIANO, grote ftad m den kerkelyken ftaat 111
de mark van Ancona in Italien, tegen de grenzen
van het hertogdom Urbino.
• p A B P Y K , hiet zo wel de werkplaats daar de waren gemaakt worden, als de waren zelfs. By voorbeeld, zyde-, wolle-, laken-fabryken enz.
FABURG , kleine ftad in Denemarken op het ey.ïand Funen, legt aan de Ooft-zee, tegen over het
eyland Arroe.
FACADE, FACCIATA, de buitenfte muur van het

voorfte deel van een gebouw.
FACES, zyn de linien, welke de punten van het
bolwerk ener veiling maken, men noemt ze ook
gezichts-linien, of Pan de Baüion.
FAC.ON, aart, gewoonte , op het nieuwfte Fa^on, hiet naar de nieuwfte wyze.
FACTIEN, ZO worden in 't gemeen die verdeelt. heden in een land genoemt, waar door byzondere
partyichappen gemaakt worden, die tegen elkander aangekant zyn.
FACTOOR , een koopmans bediende , die by 't
afwezen van zyn principaal de gantiche koopmanfchap voorilaat. Ook een koopman die voor een
ander voor de Proviüe waren in- en uit verkoopt.
Daar van daan komt Faétoorfchap, wanneer men
andere luiden met in en uitverkopen der waren
dient.
FAC TOTUM , noemt men een perfoon, die alles
in een huis of by een vornaam man vermag.
FACULTEIT, hiet op de Academiën zoo veel als
een collegie van zekere Profefïbren en doctoren,
3
t zy in de godgeleertheid, rechten, geneeskunde
of wysgeerte, welke niet alleen macht hebben om
daar opentlyke leffen in te houden, en de goederen , en inkomften die hun toegewezen zyn waar
te nemen en te beftieren; maar ook. om de eandi«iaten tot de academifche eertrappen te verheffen,
en om op de rechtsvragen en 'twyffelachtige gevallen , die hun van andere plaatzen toegezonden
word , hun mening te zeggen en vonnis te geven.
1
FAENZA, kleine panflyke ftad in Romagna aan
den vloed Amone benevens een fterk kafteel en
bisdom, 't welk onder den aartsbiffchop van Ravenna ftaat. Zy is wegens haar fchoon vlas en aarde
Werk beroemt, en wierd Anno 1708. by den inval
der keyzerlyken in 't Ferrareefche gebied, fterk gefortificeert.
FAETANO, ftot in 't gebied der republiek St. Majino in Italien.
FAGGIANO, kleine plaats in Calabria citra in 't
koningryk van Napels , tuilchen Montalto en S.
Marco.
FAGNAUX, kleine ftad in Languedoc, in het bisdom van Mirepoix.
FAGNE, klein gebied van het bisdom Luik, in
fcet Ardenner Woud,

FAHLUN, grote ftad in Zweden, in de proVintié
Dalecarlien, daar het grote koperwerk is.
FAHR-BUCHSE, is op de kreits-proef-dagen, welke over de munt-zaken op zekere tyden in de
kreitzen van het Roomfche ryk gehouden worden ,
een zodanige bus, waarin de munt-eflaieur het op
bevel der kreits-ftanden geprobeerde geld gewoon
is te werpen.
FAHKDORFF, kleine ftad in 't ftift Wurtsburg in
Franckenland.
FAHREFSLD , flot in 't hertogdom Ooftenryk 9
den Baron van Mickofch toekomende, daar een
fchone en kunftige fpiegelmakery is.
FAHRENBACH, fchoon flot en fraai vlek in Franckenland , onder befcherming van den markgraaf van
Anfpach een vryheerlyk geflacht toekomende.
FAHRLAND , keur - Brandenburgfche gevangenis
niet ver van Spandau, in de middel-mark Brandenburg.
FAHRNISS, hieten in de Saxfche rechten alle roerende goederen die van de eene plaats naar de andere kunnen vervoert worden. Volgens gemelde
recht erft de man na de dood van zyn vrouw alle
roerende goederen.
FAJENCE, ftad in Provence, inliet bisdom van
Frejuls, en de biflchoppen van Frejus fchry ven zich
heren van Fajence.
FAIREFORELAND , landfchap in het graaffchap
Antrim, in de Ierfche provintie Ulfter.
FAIREFOID, ftad in Engeland in Gloceftershire•$
77. Engelfche mylen van Londen.
F A I A I S E , kleine ftad in neder-Normandyen* aaa
den vloed Ante. Zy is wegen haar jaarmarkt beroemt , en heeft een flor.
FALCKENAU, FAICONAU, kleine ftad, de graven
van Noftitz toekomende, in cfe Pilsner-kreits ia
Bohemen, 3 mylen van Eger. Het flot aldaar hiet
Koningsberg. Daar zeer veel aluin > zwavel en koper-water gemaakt word.
FALCKENAU, abdy by Derpt in Eftland in Ly£*
land.
FALCKENEERG,kleineZweedfche ftad aan deSont
in de provintie Halland, 2 mylen van Halmftad.
FAICKENBERG-, kleine ftad en flot aan de Steina
in opper-Silefien, in 't vorftendom Oppeln.
FALCKENBERG , flot en dorp in neder-HefTea,
den landgraaf van Heften - Rotenburg toekomende.
FALCKENBURG, kleine en op de oude wyze beveiligde ftad benevens een flot in de nieuwe-marck
Brandenburg,aan den vloed Drage, de familie van
Borck toekomende.
FALCKENHAGEN , fteedje in de middel-mark
Brandenburg, tuilchen Franckfurt en Munchberg^
FALCKENHAGEN , vlek en amt in 't graaffchap
Lippe in Weftphalen. Voorheen was het een kloofter, en ten tyde van de Reformatie deelden het
de graven van der Lippe en het bisdom Paderborn
onder zich,, welk laatite zyn aandeel anno 1604.
aan de Jezuiten overliet, die zich tot hier toe zeer
bemoeit hebben om het Lippifche Aandeel ook
aan zich te krygen*FAt€~

PAL;
FALCKNSTBW , vlek beneven* een ilot op den
Honds-rug by Rockenhaufen in de neder-Palts, en
de hooftftad van her graaffchap Falckenflein, waar
over na het afitei ven van den prins van Vaudemont
tuflchen den hertog van Lotteringen en de graven
van Manderfcheyd en Leeuwenhaupt gefchil is geweeft, maar de ryks-hof-raad heeft in 't jaar 1723.
een vonnis uitgefproken, dat de hertog in 't bez.it
Van dit Ryksgraaffchap geftelt zou worden, en gemelde graven in't bezit van de allodiale goederen gelaten zyn.
FALCKENSTEIN, graaffchap in neder-Ooftenryk,
den vorft van Trautfon van Falckenflein toekomende.
FALCKENSTEIN , wel bewaard bergflot en amt
aan den neder-Voorharts , tuflchen Halberftad en
Mansfeld. Het heeft 5. dorpen onder zich , en
voorheen zyn eige graven gehad, maar tegenwoordig hoort het de familie van AlTebtirg t o e , en ftaat
onder keur-Brandenburgfche befcherming.
FALCKENSTEIN., ilot in Beyeren aan den vloed
ï n n , heeft voordezen zyn eige graven gehad.
FALCKENSTEIN , fteedje in Voigtland , 2. mylen
van Plauen, zeker heer van Tritichler toekomende.

FAL. FAN,
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FALSARÏUS, een bedrieger, vervalfcher, die brieven enfchriftenvervalfcht, ook eens anderen naam
misbruikt, om luiden daar door te bedriegen.
FALSO, CAPO FALSO, is een punt van.de Caap

van Goede Hoop in Africa, welke zich ten zuiden
in de Indifche zee uitftrekt.
FALSTER, eyland in de Ooft-zee, tuflchen Zeeland en Laland, 4. mylen lang en breed, heelt 2,
kleine fteden , Nicoping en Stupkoping. Het land
is zeer vruchtbaar van koorn en andere vruchten«,
en komt den koning van Denemarken toe.
FALSTERBO , vlek in Schonen in Zweden, 2. mylen van Malmoe , is wegens de haringvangft beroemt , en komt de koningsmarkfche erven toe.
FALSUM , bedrog , valsheid , waar door iemand
om den tuin geleyd word.
FALUM , kleine ftad in de Zweedfche provintie
Dalecarlien , welke treflyke mynen heeft.
FAMA, hiet de roem, ook het gerucht.
FAMAGUSTA , biilchoplyke ftad op het eyland Cyprus , welke goeden handel dry ft en den Turken
toekomt. Zy is naar de oude wyze beveftigt, en
heeft de befte haven op het gantfche eyland. Haar
bisdom behoort onder den aartsbiflehop van NiFA ICON ARA , NOTO , vloed in Val di Noto in cofia.
Sicilien, welke zich in de Italiaanfche-zee ftort.
FAMILIARIS , zo noemt men de bedienden der
FALCONARA, eyland in den Archipel, dat klein Inquifitie, wier amt daarin beftaat, dat zy de aanen woeft is.
geklaagden in hechtenis laten nemen.
FALCONAU , zie Fahkenatt.
FAMINE, klein landfehap in het hertogdom LuFALCONET , is een foort van gefdrut, 6. of 7. voet xemburg.
lang, 't welk twe duimen in zyn diameter heeft,
FA NA AL , een foort van grote lantaarnen , die
en wiens kogel 2. pond weegt. Men gebruikt ze men by de fcheepvaart gebruikt. Wanneer men
in 't gemeen te velde, wyl zy licht voort te kry- dit woord alleen noemt, word 'er het grote fanaal
gen zyn. Een Falconet weegt 10. of 12. centner of de lantaarn op het achterkafteel van het fchip
aan metaal, en haar verfte fchoot draagt omtrent door verftaan. De admiraal voert drie fanalen, op
280. fchreden. Een halve Falconet fchiet een ko- dat hem de overige oorlogfchepen volgen kunnen,
gel van een pond yzer, weegt aan metaal 6. of 7. De vice-admiraal voert 'er twee, en ieder oorlogcentner, en haar verfte fchoot is 206. fchreden.
fchip een. Wanneer het donker weer is zetten al
FALCZIN , ftad inMoldavien aan den vloed Prath, de fchepen hun fanalen opliet achterkafteel, opdat
waaromtrent in 't jaar 1711. deflagtuflchen de Mos- zy niet tegen elkander floten. Die maar van eenen
koviters en Turken voorviel , waar op de vrede kant lichten noemt men ftryd-fanalen, deze gebruikt
plotzelyk volgde.
men wanneer men by nacht in een gevecht raakt om
FALKIRK , FAKIRK , middelmatige vryheerlyke de helle zyde naar het (chip te keren. Zomty ds befiad in de Schotfche provintie Sterling, daar in oude duid het woord Fanaal ook zo veel als Pharus, of
tyden de grote Roomiche muur ltond.
een wachttoren of bake die aan de zee ftaat.
FALLEKOPING , kleine ftad in Weftgothland , 8.
FANANO, kleine ftad tuflchen de riv.eren Durdamylen van het meir Meier in Zweden.
gna en Scultenna , in het Modeneefche landfehap
FALLERSLEBIN, vlek en amt in't Luneburgfche, Frignano.
tuflchen Giffhorn en Heimftad, heeft een vorftlyk
FAVAIU-KIOSA , fchoon luft-flot des Turkfchen
ilot.
keyzers in Natoliën , een myl van Natoliën , aan
FALLEZ, een graaffchap in't OoftenryksBraband. den Bofphorus van Thracien , midden in een fchoFALL^N , kleine ftad in de Lyflandfche provintie nen tuin gelegen.
•Efthland, aan den vloed Pernau, 9. mylen ten 00FANATICUS, hiet eigentlyk een geeftdryver, dwdc
ilen van Pernau.
H.Schrift verwerpt, en wonderlyke en gevaarlyke
FALLINGSBOSTELL , keur-Hanoverfch amr-voog- leerftellingen heeft. Hoewel hedendaags' ook me4y aan den vloed Bohme, in 't hertogdom Lune- nig rechtfehapen Chriften, die benevens de zuivere
burg, onder de Walsroder infpectie behorende.
leer ook een vroom leven leyd, dezen fpotnaam
FAILLEREN , betekent bankroet fpelen.
verdragen moet.
FALMOUTH , vlek benevens een goede en ruime
FANO-.. pauilyke ftad in t hertogdom Urbino aan
haven, wiens ingang door .twe tegen elkander leg- de golf van Venetien. Zy heeft een biffchop, een
gende kaftelen, Pondenis en Mauife genaamt, be- fchone bibliotheek , ilerke citadel en goede haven,
fchut word. Deze plaats legt aaa de zuidzyde van
FANO , FANOE , een Ooitindifche ziivere munt
liet graaffchap Cornwal in Engeland»
op de Malebarifcke kuiten van Tranquebar welke
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zyMs een van de vruchtbaarfte van dat gantfthe
go. kas "waar-die
en naar 't Hollands geld 3" en konmgryK, en wegens haar goeden wyn en Bezoar
een halve duiver uitmaakt.
MOE , evbnd by noord-Jutland in Denemar- beroemt.
FARSANCE , zo noemt men de mylen in Perziem
waar van 'er elk een 3000. landmetexs fchreden uitmaakt.
FANTASSIN, voetknec

FARSISTAN, zie Fars.

FARTACH, provintie en ftad in 't gelukkig AraFAN TIN , klem komngryk op de goudkuil van
Guinc in Africa, daar de Hollanders en Engdichen bien.
FARTKING, een Engelfcke kopere munt , omverfcheyde forten hebben.
FAKZARA , kleine ftad m 't koningryk Fez iii A- trent een oortje waardig, zynde de vierde pare van
fricaans-Barbaryen, 6. mylen ooltimdwaarts van de een penny of ftuiver.
FARWEL, voorgebergte in Groenland, 't welk
ftad Salé.
FARAEANT , ftad in Hyrcanien niet ver van de het j erft e ten zuiden legt.
FAISANTEN-EYLAND , klein eyland op de SpaanCafpiiche-2.ee, daar goede zyde handel van de Mofche en Franfche grenzen, 't welk de vloed Bidaffcoviters gedreven word.
FARABO , ftad in Aziatifch-Tartaryen , in het foa niet ver van Fuentarabia en de Bifcaaifche-zee
landfchap Zaguarey, is de hooftftad van een pro- maakt, en het zelve hoort noch de kroon Spanjen,
vintie van denzelven naam, en legt 15. mylen van noch Vrankryk t o e , warom in het jaar 1679. de
Pyreneefchc vreede in een houte loots, ten cliea
de Cafpifche-zee.
FARABOTTI, hiet zoveel als vrybuiter, die zon- einde daar opgeftagen, gefloten wierd.
FASCINES, TAKKEBOSSEN zyn naar haar onderder bevel by ditn vyand buit zoekt daar hy kan.
FARANTONA, kleine maar redelyk fterke ftad aan fcheydelyk gebruik klein of groot. De gene welke
de Arragonfche grenzen, welke de graaf van Stah- men met pek begiet, om iets daar mee in brand
rcnberg in 't jaar 1710. veroverde, en de bezetting te fteken zyn omtrent anderhalve voet dik, maar
die gene die men tot vulling der grachten oi anderlot krygsgevange maakte.
fms gebruikt, hebben twe of drie voeten in den
FARBAS, zie Borowanny.
omtrek: men mengt 'er veel aarde onder, en bind
FAIIENOMINI , zie Amhora.
FARFA, kleine vloed in 't landfchap Sabina in 't ze aan drie plaatzen valt.
FASSO , grote vloed in Georgien in Azien, welke
pauflclyk gebied , welke zich in den Tyber on tl aft.
:
FARFA, Benedictyner abdy in 't gebied van St. zich in de Zwarte-zee ftort
FASTOW, zie Gnafiow.
Pieter in Italien, niet ver van Civita Caftellana.
FATAGAR, ftad en koningryk in Abyffinien, in
FARFAR , vloed in Syrien, welke uit den berg
Africa.
Libanon ontfpringt.
FATAAL, betekent eigentlyk noodlottig , word
FARKAS, vloed in Zevenbergen by Croonikd ,
die zich een weinig beneden de ftad in den vloed ook genomen voor ongelukkig. Fatum is het noodlot of de Godlyke Wil, waar van daan Fataliteit
Aluta ftort.
alles wat ons van God toegezonden word en on*
FARISINA, zie Canal de Farifina.
FARNE, klem eyland in de Duitfche-zee., aan de vermydelyk fchynt. Fatalia hieten by de Juriften
zekere dagen en termynen die naar aanwyzmg der
kuft van Northumberland in Engeland.
FARNESE , vlek en flot benevens den titel van x proces-orde van ieder land naauw in acht moeten
een vorftendom, in 't hertogdom Caftro in Italien,x genomen worden.
FATIOEHEN , moe en verdrietig maken, waar
het huis Chigi toekomende. Een oud en voornaam
gedacht voert 'er den naam naar, waar uit de he- van daan Fatigues moeieiyke arbeyd en kommer.
FAVAGNONA , klein eyland in de zee van Sicidendaagfche hertogen van Parma afftammen.
FARN'HAM , ftad in Engeland in het graaffchap lien.
FAVARA , kleine vloed in Val di Noto in SiciSurrey , aan den vloed Wea.
lien , welke zich in de Africaanfche-zee ftort.
FARO, zie F ar os.
FAVARS , vrouwlyke abdy van de Ciftercienfer
FARNRODE, heerlykheid in Thuringen niet ver
van Eifenach, de burggraven van Kirchberg toeko- orde in Gafcogne.
FAUCIGNY , FAUSSIGNI , Savoifch landfchap in
mende, welke daar ook hun verblyf houden.
F A R O , CAPO D I F A R O , voorgebergte in Val di Italien , 't welk ten noorden aan het hertogdom
Demona in Sicilien. Het legt ten noorden by de Chablais, ten weften aan het landfchap Genevois,
ftad Meffina aan den ingang van de Zee-cngtc van ten zuiden aan het graaffchap Tarentaife, en ten
Meffina, en heeft zyn naam van een vlek waarop ooiten aan het dal Aofta grenft, 't is omtrent i z .
Duitfche mylen lang, en ftaat in geeftlyke zaken
een Pharus ftaat.
onder den biflehop van Geneve.
FARO DI MESSINA, zie Meffina.
FAROS, ftad in 't koningryk Algarve inPortugaal TFAUCIGNY, flot en amt aan de Arve in Savoyen,
benevens een goede haven en bisdom, onder den w aar na het landfchap Faucigny den naam voert.
FAUCOGNEY, ftad in Franche Comté, naar den
aartsbiiTchop van Evora ftaande.
kant van Lotteringen toe.
FARRENRODE, zie Farnrode.
FAVDOAS, ftad en flot in Gascogne, in het geFARS, FARSISTAN, of het eigentlyk zo genaamde
P.erzien, een provintie yan het fexziaaniüie r y k , bied van. fdontaubag, welke den titel van een Baron y
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roriy voert, en een voornaam gedacht, waar uit te doen heeft; Camera Alfendeqtie, welke de zode graven van Serillac en Belin afftammen, den genaamde Taxa of belading op alle waren legt >
naam gegeven heeft.
want die te Lifiabon tol betaalt, is door 't gantfche
FAVERGE, kleine ftad en amt, niet ver van het koningryk vry ,en eindelyk de derde kamer, welke
meir van Annecy, in het hertogdom van Geneve. over de' Intraden of inkomiten uit ooft-Indien geDe omleggende landftreek word ie baillage de Fa- tielt is.
verge genoemt.
FAZNA-AGASI , is een zwarte gefnede aan het:
FAVERNAY, oude ftad en BenedicTyner abdy in Turkfche hof, welke over den fchat en de kamer
Franche Comté, by den oorfprong van de Sambre juffers der keyzerin geftelt is.
aan de Lotteringfche grenzen.
FAZO, vloed in Mingrelien in A^ien* waar naaiFA VERSHAM, ftad in de provintie Kent in Enge- de ^Faifanten genoemt zyn.
land.
F E , F O , de voornaamfte onder de Chineefche
FAVEUR, gunft, genegenheid, in Faveur van Afgoden, welken zy voor een beheerfcher van den
een ander iets doen, hiet tot nut en welgevallen hemel houden, en wiens beeld met heldere rlralen
van een ander. Favoriet , betekent een lieveling omringt is } ook houd hy zyn handen onder de k l e of gunfteling zynes heren.
deren verborgen, om daar door te betekenen dat
FAVONE, zee-haven aan de ooftlyke zyde van hy alles onzichtbaar doet.
FECHT, kleine vloed in de opper-EIfas, welke
liet eyland Corfica.
FAVORITA, fchoon luft lot by Mantua, den her- by Colmar in den Rhyn valt.
FEDE , betekent m 'italien zo veel als een getuitog van Mantua toekomende.
FAVORITA, zyn twe aartsheitoglyke lailhuizen in genis of pas.
FEDER-ZEE , zeker meir in Zwaben , tuffchen
Wenen, naamlyk de oude en de nieuwe Favorita.
Flet eerfte legt in de 'Leopold-ftad, en is in de Buchau, Ulm en Coftnitz.
laatfte belegering zeer gemineert, maar is voor eniFEKDE-BRIEF, (een Hoogduits .woord) betekent
gen tyd begonnen gerepareert te worden : het laatft- zo veel als een fchriftelyke aankondiging van oorgenoemde is naar het andere geboud, en de keyzer lof
houd 'er zich meefl des zomers in op.
FEHRBEILIN, zie Bellra.
FAUQJJEMONT, zie Valckenberg*
FAUSSEBRAYE, de lage wal, is een wal die tuf-

fchen de gracht en den hooft-wal legt, en lager als
deze laatfte aangelegt word, om de gracht daar van
te verdedigen. FaufTebraye Attachée, is wanneer
de onder-wal dicht aan den -boventten aanlegt,
Faufiebrayedetachée wanneerhy'er dooreen gracht
van afge/cheyden is.
F'AUSSIGNY, zie Tauc-igny,

FEIRA , zie Ftyra.

FEISTENBERG , voorheen Gretzerthurn genaamt,
een heerlykheid en ilot in neder-Crain, den vryheer van Bufet toekomende.
F E I S T R I T Z , zie

Feyfiritz.

FEKETE-FO, Ongarifch marktvlek op de Zevenbergfche grenzen, in het graafichap Huniad, aan
den vloed Koros. Flet word alzo genaamt naar het
daar dicht by gelege zo genaamde zwarte moeras,
en tot onderfcheyd, dewyl aan den vloed Kalo in
opper-Ongaryen een plaats Feyer-Fo of het witte
moeras gelegen is.
FEKVERKEREZ, rivier in Zevenbergen in opperOngaryen, die in de TheiiFe valt.
FELDBACH , een Ciitercienfer nonnen-abdy aan
de Boden-zee en den Rhyn in 't bisdom Confians.
FELDBERG , ftad in [de heerlykheid Stargard,
in het Mecklenburgfche.
FELDES, FEBS, dorp benevens een fterk flot in
't hertogdom Crain, tot het bisdom Brixen behorende. Hier is eengroot meir, waarin een eyland en
eremytage, gelyk ook een gezondheids-bad , dat
evenwel warm geftookt moet worden.

FAUXEOURG , hiet in 't gemeen een voorftad,
maar word inzonderheid van de voorlieden van
Parys veritaan.
FAY , vrye heerlykheid in Walfch Vlaanderen,
den Baron van Dongelberghe toekomende.
FAYAL , een van de Tercerifche of Azorifche
eylanden in de Atlantifche-zee, naar America t o e ,
waar op een vuurfpuwende berg itaat, Pico de S.
Georgio genaamt, benevens een ftad van den zelven naam, den koning van Portugaal toekomende.
Het heeft een vruchtbaren grond, en de Brazililche
vloot is gewoon, waanneer zy weer naar Portugaal
keert, daar levens-middelen en verfch water in te
nemen. In den omtrek heeft het iS. mylen, en
FELDKIRCH, zie Veldhuchen.
men vind 'er ongemeen veel vifch. Deszelfs haFELD-KIRCHEN , kleine ftad in Karinthien, den
ven, waar in de meefte fchepen in lopen,hiet Villa
biïïchop van Bamberg toekomende.
Dcrta.
7
FAYERHIL ? BELLE I S I E . F A I R E ILE , klein eyland

in den Cakdonifchen - Oceaan in Schotland, tuffchen de Grcadifche en Schotlche eylanden.
FAZENTA , zo word de hoge rentkamer in Portugaal genoemt , ÓÏQ over de koningiyke tollen,
inkomiten en proviant- w?aren te water en te land
geftek is. Onder deze Haan noch drie andere kamers, naamlyk Camera di Conti, die met de uitrekening der Contributien en koningiyke inkomften

FELDW AR , zie JPoedwar.

FELICUR , een van de Liparifche eylanden'mde
Middelandfche-zee, niet ver van de noordiyke kuft
van Sicilien.
FELIN, W E L I N , ftad en flot aan den vloed Fslin, in 't Efthlandifche gebied Gerwin in Lyfland.
FELONYJS de misdaad.de ondankbaarheid en de
ontrouw van een Leenman teeen zyn Leenheer,

waardoor hy het leen verlieit. iu Engeland noemt
men
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men zo alle misdaden, welke tot verwoeftmg van T70S. den 3i.auguftus veroverde gemelde hertog
de menfchelyke samenleving dienen, en den dood deze plaats, en zy is ook in den Utrechtfen vrede
1710. het huis van Savoien overgelaten.
verdienen.
FENICUSA , een van de Liparifche eylanden by
FELOUQUE , zie Felucca.
Italien in de Middelantfche-zee. Het is klein maar
F E L S , zie Feldes.
, . _
, .
FELS-, flot en heerlykheid m Tyrol met ver van heeft fchone weylanden, en word anders ook PalBozzen, de graven van Colonna toekomende, die maria genaamt.
FENIX, kleine flad niet ver vanAofta in Piemont,
zich te gelyk heren van Fels ichryven.
FtLs, FELTZ, kleine Aad in 't hertogdom Lu- voert den titel van een Barony.
FER , CAPO FERRATO , een voorgebergte in 't
xemburg , welke overal met rotzen omringt is, ook
een vervallen flot benevens een heerlykheid onder koningryk Conftantine in Africa.
FER A CHEVAL , is een rond of ey-rond veflingzich heeft, en waar naar een oud adelyk geilacht
werk, 't welk een boritwering heeft, en tot dekran Fels genoemt word.
FELSBERG, kleine ilad en amt aan de Eder in king van een poort of ander deel der vefting dient,
FERAJO, zie Ferrajo.
neder-Hellen, 3. uren van Homberg , en 3. van
FERDEN, zie Verden,
Gaffel, heeft een vervallen flot op een daar by legFERE,ftad in het gebied Thierache in Picardyen,
gende hoge rots.
FELSBURG, flad en refidentie-flot van den vorft aan den vloed Oyfe. {Ly is fterk, wegens de moevan Lichtenftein in Moravien, aan den vloed Tey, raflen en haar goede bolwerken.
FERE CHAMPENOISE, kleine flad in Champagne,
1. myl van Niklaasburg , aan de Ooftenrykfche
in 't landfehapje Parthois , tuflehen de Seine en
grenzen.
FELSTIN, flad in het waiwoodfehap Braflaw, in Marne in Vrankryk.
FEUE EN TARTENOIS, kleine flad benevens een
klein Ruinen.
F£LSTiN,ftad in 't waiwoodfehap Reuffen in Po- fchoon flot in Champagne.
FERENTI'NO, kleine flad in Campagna di Roma
kn.
FELTRI, flad niet ver van den kleinen vloed A- op een heuvel in 't pauflelyk gebied. Zy heeft een
fon, op een berg in 't Venetiaanfche gebied in Ita- bisdom, onmiddelyk onder den paus ftaande.
FERENZUOLA,FIERENZX/OLA, kleine flad, abdy,
lien , benevens een bisdom onder den Patriarch van
Aquileja behorende. Het omleggende gebied hiet en bisdom in.het landfehap Capitanata in Napels.
FERBTTE, zie Pfirt.
13 Feltrino en legt in de Trevifer marek.
FERIA , vlek met den titel van een hertogdom
FELTRO,MONTE FELTRO, klein gebied in 't herin 't :<paanfche Eftremadura.
togdom Urbino, in 't pauflyk gebied.
F E R I ^ , de feeft- en vacantie-dagen by de geFELTZ , zie Fels.
FELUCCA , een foort van fmalle en lichte barken rechts-hoven , zyn zulke dagen op welke geen geof brigantynen met zeylen en riemen , die men recht elyke zaken verhandelt, worden. Zy zyn of
in de Middelantfche en de Adriatifche-zec gebruikt. Feriae Sacrae als kersmis, paafchen, pinxteren enz.
Zy voeren een perfoon tien of twaalf, en begeven of profanse als de hondsdagen, kermiflen, markten
enz.
zich niet ver van het ftrand.
FERIMACO, FERMACO, klein eyland in den ArFELUGA, klein eyland in de Middelantfche-zee,
chipel.
by de weftlyke kuft van Sardinien in Italien.
FEMERN, klein eyland in de Ooft-zee, tot het FFRIOL, kleine flad in Catalonien, wierd 1710,
hertogdom Sleeswyk behorende. Het word door verfterkt.
FERMANACH , graaffchap in de Ierfche provintie
een klein Canaal, de Femerfund genaamt, van het
hertogdom Holftein gefcheydem Deszelfs langte is Ulfter, 't welk ten ooiten aan Tyrone, ten wesderdehalf myl, de breedte een grote myl, en de ten aa*i Tyrconel, en ten zuiden aan Letrim en
omtrek 8. mylen, heeft nevens de flad Burg 3-ker- Gavan grenft.
fpelen, en deze flad benevens Ton deren, hoewel
FERMO , aartsbiflehoplyke flad in de marek van
zy beyde in 't hertogdom Sleeswyk gelegen z y n , Ancona in Italien, op een berg aan de golf van
gebruiken het Lubecks recht, van daar gaan de ap- Venetien , den paus toekomende. Zy is het vapellen aan het vierde ftadsgericht, en vervolgens derland van den [beroemden kerk-leeraar Lactan»
aan het landgericht.
tius.
FENESTRANGE, lie Finftr'wgen.

FERNAMBUCO , zie Pemarnbuco.

FERNANDO, ILHAS DE JUAN FERNANDO , eyland
FENESTRE , berg in het graaffchap Tende , in
in de Mar del zur in zuid-America , 120. mylen
Piemont.
FENESTRELLÏS, klein dorp in Dauphiné ineen van het landfehap Chili., heeft iz. mylen in den
dal aan den vloed Gufon,3. mylen ten zuiden van omtrek, en 2. goede havens aan de ooitzyde. Het
Sufa, 't welk de koning van Vrankryk, na dat hy heeft den naam naar deszelfs ontdekker juan Fer"Pignerol aan den hertog van Savoien heeft moeten nando.
overlaten, wel gefortificeert heeft, en daar by een
FERNANDO NORONE , klein maar vruchtbaar
citadel Mutin genaamt, laten bouwen, om den eyland in de Braziliaaniche - zee 5 in zuidingang in Piemont te behouden, en zyn grenzen America ,, 't welk de Portugezen ontdekt hebtegen den hertog van Savoien te dekken. In 't jaar ben,
FER-

PER;
.TÈRNANDO PAO , eyland in de zee van Guinee, dt
Portugezen toekomende. Het word van hen gemeenlyk Formofas genaamt, welke een kleine vesting daar op hebben, en het gantfche eyland word
door wilden bewoont.
FERNES,FEARNES, kleine Had in de Ierfche provincie Leinfter, benevens een bisdom, onder den
aartsbiflchop van Cashel behorende,
FERNSÏEIN, fterke pas en tolhuis in Tyrol.
F E R O E , zie Ferro.

IFEROL, ftad, benevens een goede en zekere haVen in 't Spaanfche koningryk Gallicien , 3. uren
;iran Corunna. Zy dryft Herken handel rnet allerly
Vifch die daar gevangen word, en daar wafl: ook
goede wyn.
FERONE , LAGO DI FERONE , kleine ftad in Can>

pagna di Roma, in 't pauilyk gebied.
, FERRANDINA, kleine ftad aan den vloed Baflente
11 het landfchap Baiiiicata in Napels-, benevens den
t.tel van een hertogdom.
FERRARA, hertogdom den pauüyken ftoel toekomende, 't welk ten noorden aan het Venetiaanfche
gebied, ten wellen aan de hertogdommen Mantua
en Mirandoia, ten zuiden aan het Bologneeiche en
Romagna, en ten ooften *aan de golf van Venetien
grenft. 't Is wegens 'zyn moerairen ongezond en
flecht bewoont. Dit hertogdom was voor dezen
ïnet. Modena verenigt, maar 't is alles na 't afftervven van Alfonlüs IIv hertog van Modena cnFerrara
door.paus Clemens VIII. in 't jaar 1597. als een
pauilyk leen ingetrokken , en Csefar van Efté als de
rtaafte bloedverwant en erfgenaam, niet tegenftaan'de hy van beyde de keyzers Maximüiaan en Rudolf II.
liet recht op alle de Modeneefche landen verkregen
had, evenwel van den paus de leens opvolging onwaardig verklaart geworden, wyl hy uit een byzit van
2,yn grootvader geiproten was. Na dien tyd hebben de
hertogen van Modena hun eifch nooit laten varen,
en het was zonder twyffeltuiTchen den paus en den
la'atft overleden'hertog Francifcus IL tot een vergelyk gekomen, zo de dood van den gemelden hertog zulks niet afgebroken had. By de gefchillen
die 'er 1708. tuffchen den keyzer en paus ontftonden, bracht de tegenwoordige hertog zyne pretenlien weer op het tapyt, en men moet noch afwachten op wat wyze de paus hem zal voldoening geven. De hooitftad hiet ook -Ferrara-, welke aan
een arm van den Po , die de dode -Po genaamt
word, legt. Zy is gefortificeert, heeft een citadel
van 6. fchone bolwerken , een Academi die in 't
jaar izzi. door keyzer Fredqrik II. gefticht, en
1382. van paus Bonifacius IX. vernieuwt is ,en een
bisdom 't welk uit kracht van een pauilyk dekreet,
in 't jaar 172.6. uitgegeven, onder den aartsbiffchop
yan Ravenna behoort.
FERRERO, FEKRERI, een Italiaanfche vorftelyke

familie, die het vorftendom Maflerano bezit, en
van het oude Florentynfche gellacht Acciajoli afftamt
FERRIED , fteedje in 't markgraaffehap Anfpach
in Fïanckenland, 6. uren van Neurenberg, alwaar
het katten- entol-amt dik wils gefchillen met de ftad
Neurenberg heeft,
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FSRRIERES, vlek in Vrankryk in Gatinois, benevens een Benedidyner-abdy.
FERRO, YZER-EYLAND , het weitlyklte en zuid-

lykfte onder de Cananfche eylanden, waar door de
Franfchen hun middaglyn trekken.
F E R R O , FERO> DE EYLANDEN VAN F E R R O ,

zyn

16. eylanden in de Caledonifche-zee, en worden
wel onder de Schotfche eylanden gerekent, maar
horen hec koningryk Noorwegen en de kroon Denemarken toe. Zy brengen veel haver en gerit
voort. By deze eylanden houden zich in tyden van
oorlog de zo genaamde kruiffers of oorlogfchepeti
der Hollandfche ooft-Indifche compagnie o p , om
de ooft-Indifche retour-fchepen, dewyi dezelve dezen weg palieren moeten, veylig naar Holland te
geleyden»
FERROL, zie Fvroh

F E R T E , ftad aan den vloed Ckiers in '1 hertogdom Luxemburg , wiens vefting- werken geilecht
zyn.
FERTE SUR AUEE,kleine ftad aan den vloed Aubs
in Champagne.
FERTE BERNARD , ftad in de Franfche provintic
Maine aan den vloed Huiihe, benevens den titel
van een Barony.
FERTE CHAUCHER , kleine ftad in 't landfchap
Brie in Champagne, aan den vloed Marne.
FERTE MILON , ftad op het eyland van Vrankryk, aan den kleine vloed Ourche benevens een
haven aan de kuft van Normandyen.
FESOLI,FIESOLI, zyn Monniken, die in de '14de

eeuw opquamen en op den berg Flefole eenzaam
leefden, ook van paus Eugenius IV. beveiligt wierden : zy nieten anders bedel-monniken van St.-Hie-ronymus.
FESSEN, zie Fez&en»

FE SOL E , zie Fiefole.
FESTENBERG , fteedje in Silefien in 't vorfiendcrfi
Oelsnis, 2. mylen van Oels, en 6. van Breilau gegelegen, Daar hoort een amt van 8. dorpen on*
der, en was voorheen de weduwlyke relidentieplaats van de hertogin Eleonora Sophia van Wurtemberg- Oels-, welke het zelve in het jaar -1711.
aan de hertogin weduwe Anna Sophia van Juliusburg voor fchuld afftond.
FESTIVITEIT, betekent zo veel als
FESTYN -5 't welk in 't gemeen wel allerly feeften , maar inzonderheid een vreugde-feeft betekent , gelyk 'er by huwelyken, geboorte-en naamdagen, by vredensfluitingen of andere vrolyke voorvallen aangerecht worden.
FETFA, zie Mufti.

FETHARD , vlek in het Ierfche graaffchap Tipperari, 't welk aitting en ftem in 't Ierfche Parlement heeft.
FETISLAN , tarkfche plaats aan den Donau in
Servien, beneden Orfowa, daar een deel van de
Turkfche bezetting uit Belgrado , toen deze ftad
1717. verovert wierd, naar toe geleyd wierd.
FETSCHAU , kleine ftad in neder-Lufatien, SaxenMerfeburg toebehorende, 4 mylen van Dobriluck.
FETTMANTJE , kleine munt in het Keulfche ge*
bied, bedraagt een halve ftuyver,
Rr
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FETU , FÜTU , koningryk aan de goudkuil: in peefche op 't gezicht en in duurzaamheid overtref-

Guiné in Africa, benevens een ftad van den zelven
naam,welke groot en volkryk, maar ilecht geboud
is.
FBUCHT, ftad in Franckenland, onder Neurenberg behorende, en een myl daar van daan gelegen.
FEucHTWANG,flad,itift en voogdy in het markgraaffchap Anfpach, een myl van Dinckelipiel. 't
ïs voordezen een vrye rykftad geweeft.
FEUERBLAAS , is een fchip gelyk een Fregat ,
word van de Zweden gemeenlyk gebruikt, en voert
gefchut.
FEUILLANS, ftad aan den vloed Toncke in opper-Languedoc.
Ff.ufLLANs , Ciftercienfer-munniken , die deze
orde op het laatft van de 15de eeuw begonnen te
hervormen, en van een abt te Feuillans, Jan de la
Barrière genaamt, gefticlit zyn. De nonnen van
dit orde hieten Feuillantines.
FEULE , kleine vloed i n ' t bisdom Hildesheim,
welke in de Leine valt.
FEURS, hooftftad van 't landfchap opper-Forez
&an de Loire in Vrankryk.
FEWERSHAM, ftad in het landfchap Kent, beneyens den titel van een graaffchap in Engeland.
FEYERKERES, zie Kens.
FEYEK-FO, zie Fektte-Fo.

FEYRA, F E I R A , kleine ftad en flot in de Portugeefche provintie Beira. Zy is de hooftftad van een
graaffchap, dat het huis Pereira toekomt.
FEYSTRITZ , ftad een fterk ilot aan een rivier van
den zelven naam, in neder-Stiermarken, drie myl.
van Pettau. Hier is de b.eroemlte luit-en dier-gaarden van gants Stiermarken.
FEYSTRITZ,

DE NEUMARCKTELERISCHE ,

STEI-

MERISCHE, EN WOCHENHEIMISCHE , zyn drie -kleine

rivieren in Crain, welke naar de plaatzen, daar zy
voorbylopen, genaamt worden. By de eerfte tuffchen Crainburg en Ratmansdorf wonen zeer grote
en fterke luiden, welke de reizigers, wanneer de
rivier zeer opzwelt, benevens hun bagagie op den
rug daar door dragen, en de paarden daar door
leyden , fchocfe zy tot den hals toe in 't water
gaan.
p£z ? koningryk in Barbaryen in Africa, 't welk
ten zuiden aan het koningryk Marocco en Segelanefle, ten ooften aan het konmgryk Algier, ten
noorden aan de Middelantfche, en ten weften aan
de Atlantifche-zee grenft. De lucht is 'er zeer gematigt en gezond , maar het aar dry k bergachtig ,
hoewel volkryk en vruchtbaar, zo dat'er jaarlyks
driemaal rullenen mey en feptember geooglt kan
worden , en men vind 'er een overvloed , niet alleen van koorn en tuin vruchten, maar ook van
allerly waren, als tin, koper, honing, vlas, huiden, wo), dadels, citroenen , rozynen, amandelen, olyven, indigo,gom, olifants-tanden en ftruisverert, ook word 'er van de Chriftenen en Joden
lekkere wyn genoeg voortgeteelt, en het land zou
onder een beter regering wel hondertmaal meer als
liet nodig had voortbrengen kunnen: inzonderheid
vallen hier zeer fchone paarden, welke alle Euro-

ren, ook van de moren zodanig in eer gehouden
worden, dat zy derzelver geflacht-regifters van enige hondert jaren gewoon zyn- aan te tekenen. Dit
koningryk begrypt 7. provintien, naamlyk Ternesna , Fez , Asgara , Habbata , Evrif, Gareta en
Chaus , is den keyzer van Marocco onderdanig p
welke het door Alcaiden of BalTas flaafachtig iaat
regeren. De voornaamfte havens van dit land zyn
de beyde roofneften Marmora en Salée aan den
Oceaan, en de zeemacht beftaat uit Hechte vaartuigen. Het overige zie onder Mamco.
FEZ , de hooftftad van 't koningryk van den zelven naam , aan den kleinen vloed F e z , welke ook
de Paarel-vloed genoemt word. Zy is de befte
koopftad van 't gantfche land, van waar de Caravan en naar Mecca en Medina in 's gelyk naar Guinee trekken , en de inlandfche waren daar heen
voeren. De inwoners hebben zich nooit geheel als
Haven aan den keyzer van Marocco onderworpen»
maar noch enige vryheid aan zich behouden, 't ïs
voorheen de keyzerlyke relidentie geweeft, die tegenwoordig naar Mequinez verplaat.it is.
FEZENSAC, FESENSAC, vlek, benevens den titel
van een graaffchap, in de provintie Armagnac in
Vrankryk.
FEZZEN, FESSEN, groot landfchap en woefteny
in Biledulgerid in Africa.
FIACCONE, kleine ftad in Italien, aan het Genueeiche gebied > en in het Appennynfche gebergte.
FIACRÏS, zo noemt men de gemene koetfen*
die men altyd te parys op de Hiaten klaar vind p
dat men ze huren, en daar mee de ftad rond kan
ryden. Zy zyn dus naar een fant van dien naam
genoemt, die te Parys by een koetzier uitgefchil*
dert was.
-. FiA-Nö, vlek aan den Tyber, benevens den titel
van een hertogdom in 't gebied van St. Pieter, in
den kerkelyken ftaat in Italien.
FIANONA, kleine ftad benevens een fterke haven
op een klein Schier-eyland in Iftrien t aan de golf
van Carnero, de Venetianen toekomende.
FIAS.CONE , zie Monte Fia;cone.
FICARI , groot vlek benevens een haven, aan de
zuidlyke kuit van het eyiand Coriica, by den mond
van den kleinen vloed Ficari.
FICHERUOLO , FICHAHUOLA , kleine

beveiligde

ftad in het Ferrareefche gebied aan den Po in Italien.
FicHTEiBERG, een hoge en beroemde berg ia
Franckenland, aan de Boheemfche grenzen, welke
met veel pynbomen (by de Hoogduitfchers Fichtels genaamt) begroeit is. Hy heeft 6. duitiche
mylen in den omtrek, en grenft ten weften aan
Franckenland, en ten noorden aan Voigtland. By
Wohnfiedel ziet men noch op een grote hoogte
van dit gebergte de Luxenburg } waar op het Roof»
ilot Rudolphliein ,dat nu verwoeft is,geitaan heeft,
Uit dit gebergte ontfpringen de vier bekende rivieren de Eger, de Mayn , de Saaie en de Nabe. In
't k'eur-Saxifch aarts-gebergte by Wiefenthal vind
men ook een Fichtelberg.
FlCH-

FIC. FID, FIE. FIF.
FICHTELZEE, een diep meyr op den Fichtelberg,
\ welk in 't gemeen het meir Lohe genaamt word,
3. goede uren van Wohnriedel, in het markgraaffchap Brandenburg-Cülmbach , aan de opper-Paltfche grenzen, 't welk hedendaag niet meer open,
maar gants en gaar met moeras en biezen begroeit
is, zo dat men 'er over gaan kan, en de beyde
rivieren de Mayn en de Nabe ontipringen uit dit
meir.
FIDALGIS, zyn die jonge edelluiden aan 't hof
van Portugaal, die pagies-dienft doen, en geen hofkleeren als die van de edellui gedragen worden,
maar wyde broeken gelyk aan het keyzerlyke hof
hebben, Zy kuelen by de tafel, dragen noch hoed
noch degen, en wanneer iemand van het koninglyke huis drinkt of nieft, zo ftaan zy o p , en buigen benevens andere hoi-bedienden de knien, ook
bedienen ty by liet infchenken den vorit knielende.
FIDARI , vloed in Griekenland in de provintie
Livadien, welke de ftad Neocaftro voorbyloopt,
en in de golf van PatraiTo valt.
FIDDICHOW, vlek aan de Oder in voor-P ommeren , de familie van Steinwehrcn toekomende.
FIDEICOMMIS,is een difpofitie waar door iemand,
die een Teftament maakt, zyn erfgenaam het genot van zekere goederen toe-eigent, onder dat beding, dat hy dezelve op een zekeren tyd, of zo
dit of dat gebeurt aan een ander zal uitkeren. En
deze hiet Hdeicommiffarius,
FIDEJUEEREN, borg worden, goed voor iemand
fpreken.
FIDERIS, een dorp in het Bond der tien Gericht e n , wiens opper-heerichappy het huis van Ooftenryk toekomt, daar en tegen hebben de Graauwbunders de gemene gerichten.
FIDONSSI, SIDONISI, een Schier-eyland in No-

gaiich-Tartaryen, 't welk zich tuflehen de golf van
Nigropoli en den mond van den Boryfthenes van
*t ooiten ten wellen uititrekt. Het is omtrent 30.
mylen lang , en drie breed , en word door een
fmalle land-engte aan het vatte land gehecht.
FIER , vloed in het landfehap Genevois in Savoien,'welke by la Clufe ontipringt, en zich in
4en vloed Seran ftort.
FIERENZUELA , biflehoplyke ftad in het landfehap Capitanata in Napels.
FIERUND , zeker landftreek in Upland , aan het
meir Meier in Zweden, welke vier kleine ampten
onder zich begrypt.
FIESCHX, voornaam en beroemt geilacht te Genua , waar uit enige pauzen, benevens vele Cardinalen, en andere beroemde luiden gefproten zyn.
Het bezit het graaffchap Lavagni.
FIESOLE, verwoede ftad in Tofcanen, niet ver
van Florencen op een berg, benevens een bisdom,
onder den aartsbiffchop van Florencen ftaande,
FIESOLE, zie Fitjcli.

FIEVERS, kleine ftad en ilot in Wefterryk, den graaf
van Solms toekomende.
F I F E , graaffchap in zuid-Schotland, 't welk als
een Schier-eyland ten ooiten aan de Duitfche-zee,
ten zuiden aan den zee-boezem van Forth , ten
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noorden aan den zee-boezem van Tay en ten wes«
ten aan de graafichappen Mentheit en Strathern
grenft.
FIFEN, grote ftad benevens een fchone haven ^
op den berg Daymots , op het Japanfche eyland
Bongo aan de weft-zyde gelegen, daar het beice
Porcellein gemaakt word.
FIFRENTH,ZO word een zekereParlements-fchatting in Engeland genoemt, die van ieder itad en
vlek moet opgebracht worden.
FiGALE,een Indiaans vaartuig, 't welk maar een
maft in 't midden heeft, en waarop men geftadig
voort blyft roejen, al zyn de zeyien gefpannen.
FIGEAC, kleine ftad en abdy aan den vloed Sete
in het landfehap Quercy.
F I G E R A , CAPO FIGERA, zie Oro.

FIGO, klein eyland in de Middelantfche-zee, aan
de kuit van Sardinien,
FIGO , kleine zee-boezem aan de grenzen vanhet griekfche landfehap Livadia.
FIGUEIRO, kleine itad en graaffchap in het Portugeefche hftremadura, aan den kleinen vloed Zezcra, het huis van Vafconcellos toekomende, acht
mylen van Coimbra.
FiGuERRAs, FIGUIERAS, kleine ftad in Catalonien, in 't gebied Lampourdan, 5, mylen van Gironne.
FiLADiEKE , een foort van kleine vaartuigen i
welke plat van bodem zyn, en op enige riveren ,
voornaamlyk op de Garonne in Vrankryk gebruikt
worden.
FILATERRA, kleine ftad in 't Genueefche gebied^
aan de grenzen van het hertogdom Modena, is een
ryks-leen.
FILIALE KERK, is een kerk en gemeente, welketot een andere naamlyk de moeder-kerk behoort,
en van deszelfs priefter bedient word.
FILIPPOS, PHILIPPO, een fort by Porto Ercole
in de Stato delli Prefidii in 't Florentynfche gebied, 't
welk de Keyzerlyken 1712. veroverden,
FILLECK , dubbelt fterk bergilot , benevens een
kleine ftad in opper-Ongaryen , in het graaffchap
Zollnock, $. mylen van Cafchau.
FILS , vloed in Zwaben, die by Wiefenfteig ontfpringt, en by Blochingen, 2. uren boven Eihngen,
in den Neckar valt.
FIN AL , hooftftad van 't MarkgraafTchap van den
zelven naam in Italien, voorheen de kroon Spanje
toekomende , maar is in 't jaar 1713. door keyzer
Karel VI. aan de Republiek van Genua verkocht.,
Zy legt midden in 't gebied van de gemelde Republiek , en de ftad word in twé delen gefcheyden,
waar van het een, dat op een berg legt, met goede muren en een fterk flot voorzien is, gelyk ook
de toegangen van den berg met 2. fchanflen gedekt
zyn. Het andere deel, la Maria di Finale genaamr,
is maar een vlek aan de ze'e-kuit, heeft een bequarae haven, en word door twe fchanflen befchermt.
De Franfchén hadden het in den vorigen oorlog i n ,
maar moeften het uit kracht van een gefloten traelaat in 't jaar 1707. in February weer inruimen, en
in 't jaar 1717. hadden de Savoifche troepen een
aanflag om deze plaats , door een zamenzwering
11 r z
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met enige inwoners~, te overrompelen "9 maar het
FINSTERMUNTS, berg en enge pas aan den vloecl
verraad wierd noch tydig ontdekt, en.de belhamels Inn in Tyrol, naar den kant van Engadin.
gevanklyk naar Genua gebracht, en daar naar verriNSTERWALDE, ftad, ilot en amt in de Meifnidienften geftraft.
,
, w ,
iche-kreits aan de neder-Laufifche grenzen, den herF I N U E D I MODJENA, kleine ftad m t Modenee- tog van Saxen-Merfeburg toekomende.
fche gebied , zy legt aan den vloed Fanara aan de
FINSTGAU , zie Vmftgau.
Ferraariche grenzen, en is verfterkt.
FINSTRINGEN , FENESTRANGE , heerlykheid in.
FINANTIEN, betekenende gelderen en inkomften Wefterryk, de Wild-en Rhyn- graven toekomende.
van een Staat. Financier, een Rentmeeiter.
F I N T , hiet een veinzery,. liftige uitvinding, ook.
FINANTIEN hieten ook allerly bedriegeryen, en bedrog, en verleyding.
liften , en die zich daar op legt hiet een finantieFIORE, kleine vloed i h ' t Flbrentynfche gebied,,
maker.
welke in 't gebied van Siena ontfpringt, en zich iiv
FXNCKENS.TEIN , is een oude adelyke, en tegen- de Tofcaanfche zee ftort.
woordige graaflyke familie in PruifTen, waar uit de
FIORE DEL M O N D E , BLOEM DER WERELD , zo
koninglyke Pruiffifche generaal-luitenant en tegen- word het eyland Malta wegens deszelfs vruchtbaarwoordige opper-hofmeefter van den kroon-prins , heid genoemt.
Albrecht Conrad Finck van Finckenftein door key- ^ FIORENTINO, fïbt in 't gebied der republiek Mazer Jofephus in 't jaar 1710. in den Ryks-graven- rino in hertogdom Urbino in Italien.
ftand verheven is.
FIORENZUOLA, kleine beveftigde ftad in Stato di
FINCKENSTEIN, berg-flo.t en heerlykheid in neder- Bttfeto irr 't gebied des hertogs van Parma. Daar isKarinthien, niet ver van S.. Veit gelegen, een ïnyl een beroemde abdy en fclloon kloofter, met den,
van Villach , den graaf van Dietrichitein toebeho- toenaam di Sella, 't welk van Bernardyner munnirende. Het is het itamhuis van de graaflyke fami- ken bewoont word.
lie Finck van Finckenftein in PruifTen.
FIORENZUOLO, FIRENZUOLA , kleine ftad in het
FINCKENWERDER , eyland op de Elbe in het Lu- Flörentynfche deel van Romagna , aan den vloed
r.eburgfche, hoort benevens andere kleine^ eylanden Santerno in Italierr.
onder Harburg.
FIRANDO, klein eyland inAzien onder Japan beFINESSE, lift, argliftigheid ,.aanflag.om? een ander horende, niet ver van Bongo gelegen, daar de H o l te, bedriegen,,
landers zich het eerft ter neer gezet hebben, toen
FINISTERRE, een Spaanfch voorgebergte in Galli- zy verlof kregen cm op Japan te handelen.
cien, benevens een daarby gelegen fteedje vandenFIRMIAN , zie Sigifmund-krogn.
2elven naam,.
FISARDO , een gebergte in.Calabria oltra in N a FINLAND, Zweeds groot-hertogdom, 't welk ten- pels.
noorden aan hetZweedfche Lapland en Mofcovien,"
FISCAAL-, hiet in criminele zaken een'aanklager ter
ten zuiden aan Ingermanland en den, Finlandfchen dood, of tot een grote geld boete. Ook word die
"zee-boezem , en ten ooften aan den Bothnifchen gene zo genoemt,. die het belang van een overigheid
zee-boezem grenft. Het word in_7..provintien ver- waarneemt ,, en hetzelve tracht, te bewaren en te
deelt >„ welke zyn Gajanien of ooft-Bothnien , het vermeren.
eigentlyk zo genaamde Finland, Nyland, Carelien*.
FISCAAL-RTECHT-, hiet een recht uit kracht van 't
Tavafthien % Savolaxien *. en Keksholni. 't Is een welke een regerent perfoon alle geld-boetens, geVruchtbaar land aan kcor-n , vee ,. en mynen, lyk ook goederen die geen eygenaar hebben, en.
'begrypt van 't zuiden ten noorden 132, en van 't fchatten naar zich, neemt , en zich dezelve toeweften ten ooften i^o.mylen, en is in 't jaar 1-713. eigent;
door den Czaar te enemaal verovert 9 maar 172,1..
FISCHA, FKCHAU , FISCHAMUND , marktvlek i a
in den Nyftadfchen vrede meeftendeel$ aanZweden neder-Ooftenryk, op den weg tinTchen Wenen en~
weeromgegeven.
Presburg, 4. mylen van Wenen, derr graaf ProcopL
FiNMARCK, landfehap in Noorwegen ,. 't welk de van Goll toekomende..
eylanden Magger , Tonnaes , Suroy. en enige anFISCHBACH , kleine plaats by Augsburg in Zwa—
dere onder zich begrypt. De inwoners, bouwen het ben. Daar is een ander diergelyke plaats in Francland weinig, maar zwerven van deeene plaats naar kenland, 2. mylen van Neurenberg. tegen Altorf.
de andere , en zyn noch barbaars en onkundig in
FISCHBERG , een amt van ia., dorpen in 't Henhet Chriftendom. Het land hoort ten.dek* onder nebergfche,. grenft tem weften aan het* Fuldifche geDenemarken, en ten dele onder Zweien.
bied, en heeft zyn naam van het oude en vervalle,
FÏNQ ,, PORTO FINO , vlek benevens een goede bergflot Fifchberg. Het is voor meer als 200. jaren
liaven en een fterke citadel in 't Genueefche gebied, van- het ftift Fulda aan de vorftelyke graven van
Henneberg , en na desfelfs affterven aan de heraan de golf van Rapallo.
FINSTERBERG ,v is een der hoogfte bergen in het togen van Saxen als een pand geraakt, welke het
Thuringer-woud, op de Hennebergfche. grenzen, in hypotheek van tyd tot tyd hebben laten vernieuhet Saxen-Zeitfche aandeel gelegen. Op deszelfs fpks wen , en het anno 1660, by de deling der Henneftaateen grote eykeboom v waar op keurvorft Joban bergfche landen tot onderhoud van het gemene
CJeorge I. van Saxen een grote vergulde bol van blik gymnafium te Schleufihgen hebben uitgezet , t o t
heeft laten zetten, welke men veel mylen weegs- eindelyk de abt van Fulda dat amt 1707. weer
van ver in Thuringen zien kon, welke voor enige ingeloft , en de Luiterfchen onderdanen voor
jaren ter neer gevallen is,,

FIS. FIV. FLA.
£un vrye oeffening van Godsdienft verzekerin»
gegeven heeft.
FiscrfEL, (lot, vlek en heerlykheid in Weftphaïen aan de Keulfchc grenzen , niet ver van Altenahr, ÓQU Heer van Gymnich toekomende.
FISCHHAUSEN, ftad en Hot aan het FrhTche Haf
in Samland , 5. mylen van Koningsbergen.
Fiscus, de gemene fcliat-kilt,, het inkomen van
de hoge overigheid.
FISINES, ftad in Champagne in het bisdom van
Rheims aan den vloed Veile.
FISOLERES, zyn zo kleine bootjes of fchuitjes te
Yenetien, dat zy van een man op den rug kunnen
gedragen worden.
FIVE , zie Fifa,
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FrECHE, Ï.A FIECHE, kleine ftad in Anjou, aam
de Loire in Vrankryk.
FLECHE , zie Bonnette.

FLECHTINGEN, ilot en vlek in de oude marck,'
aan de Maagdeburgfche grenzen, de heren van:
Schencken toekomende.
FI.ECKENSTEIN, fterk-flot op een hoge rots m de
peder-Elfas , 4,. mylen van kroon - Weifienburg ,.
in Wasgow, waar van de heren van Fleckeniieht
en Dachftuhl den naam voeren.
FLECKER,N,klein eyland benevens een haven aan
de Noorweegfche kuiten, onder het gouvernementvan Aggerhus behorende, en de kroon van Denemarken toekomende.
FLEDNIG , flot een heerlykheid in opper-Crain „
3. mylen van Laybach,den vryheer van Prennburg.
toekomende.
FEEMMING, aeloude en beroemde vryheerlyke,.
nu ryks-graaflyke familie in* Pommeren, welke daar
het erf-land-maarfchalks amt bezit , zich in 2. linien , naamlyk de Boeckifche en Martentiniiche.
verdeelt , ook in andere koningryken en landen
uitgebreyd isf en hedendaags voornaamlyk in de
drie heren gebroeders aan dePcolfche en keur-Saxilche hoven, naamlyk Joachim Frederik, generaal'
van de ruitery en gouverneur van Leipzig, Jacob:
Hendrik, geheim cabinet-minifter en generaal veld>'
maarfchalk, en Bogiflaus Bodo,, generaal Majoor,,
bloeit.
FLEMMTNG, F L E M I N G , eengroot diftricY varc
omtrent 2. of 3. mylen, tuftchen Juterbock en de"
Saxifche-keur-kreits tot aan het fteedje Zahne, alwaar goed kooren gew7onnen'word. Daar is ook'
by Maagdeburg over de Elve een ftreek lands, dat
negen dorpen in zich begrypt, gelyk ook in Anhalt:
by na het gantfche Zerbitifche aandeel aan de E l ve , dat Flemming genaamt word.
FLENSBURG, ftad benevens een oud-flot en goede
haven aan een zee-boezem der Ooft-zee , Sinus
Fleni genaamt, in 't hertogdom Sleeswyk, 24.mylen van Hamburg, den koning van Denemarken:
toebehorende.
FLERS-HEIM^, kleine ftad in het opper-graaffchap;
Catzenelnbogen , onder Hellen - Darmitad behorende.
FiETTE,is een klein fchip, 'f welk men gebruikt
om over de rivieren te zetten,, of een klein geta*
waren te voeren.
FLEURS DE L I S , Franfche haven aan deooft'/ ke kuft van het eyland Terreneuf in noord-Ar^ e rica.
FLEURT , ftad in 't hertogdom Burgundier Aaiu
den vloed Ouche.
FLEURY, ftad benevens een abdy in het bied:
van Orleans aan de Loire.
FLISOOT, of een kleine fluit, is een iv J> met
een ruimen buik , zonder achter en voor^aft, ' t
welk niet over de ioa. ton voeren kan. De En-gelfchen gebruiken ook noch andere Fliboots tot den.
haring-vangft, welke zy Buche of Nevre noemen P .
en die omtrent 60. ton voeren.
FLIBUSTIER, ZO hieten de rovers op de A'meri—

Fi VELING o , gebied in de Ommelanden,. in de
provintie van Groningen.
FIUM, hooftllad van een gebied van den zelven
naam, in 't middel-deel van Egypten, in Africa,
in een vruchtbare landsdouw , die van den Nyl
overiiroomt word.
FIUMEJ zie S. Velt aan de Vlaum.
FIUM E ei No-, itad in de marck van Ancona in
den kerkelyken ftaat, den paus toebehorende.
FLAACH, voogdy in Turgovv in Zwitzerland, het
canton Zurich toekomende.
FLACHT, vlek en amt i n ' t vorftëndom Naiïau,
rullenen Diets en Schwalbach.
FLADUNGEN, kleine ftad en amt aan het kleine
water Fladung, in het bisdom Wurtsburg in Franckenland', aan de grenzen* van.de Hennebergfche amten Kalten-Nordheim en Lichtenberg.
Ft AM 1 N G ,. zie. Flemming,
FLAMBOROUGH-HEAD, voorgebergte in Engeland
In de provintie Yorck, aan 't welke da kleine itad
Flamborough legt.
FLANC ,. de ftryk linie, de fchouder van een bolwerk in de veftingbouw, is de linie, welke het bolwerk aan de gprdyn hangt, en niet alleen de gordyn maar ook de Face van het tegen over ftaande
bolwerk beltrykt. ,
FLANC RETIRE of Couvert, bedekte of geretireerde flank, is het onderfte deel van een flank,,'t
welk aan de gordyn l e g t , wanneer dezelve, wat.
verder binnewaarts in. het bolwerkt ingerukt word
ais het bovenfte deel'van de flank, 't welk aan 't
einde der Face. ftoot, en dan Qrillon genoemt
word.
FLANCICEN, zyn de beyde zyden vaneen regiment of een Compagnie, rullenen het fronten de
achterhoede.
FIANQUE, hief alles wat op de zyde is,, daar van
daan-Flanqueren,op de zyde inbreken,en den aanval doen.
FIASCHPERG, flot en heerlykheid in Karinthien,
liet ftift van Milftad toebehorende.
FLATHOM , eyland in den vloed Saverne in Engeland , by de provintie Sommerfetshire.
FLATTERIE, gevleem, liefkozing, waar by gemeenlyk een vafsheid is, daar van daan Flatteren r.
de honing om den mond fmeren. Flatteur een
vleyer.
caanfche eylanden,
FIAYXGNY, ftad in 't hertogdom Burgundien,
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vloed Arno, welke dezelve in t<ve delen fcheyd,
en waar over vier fchone ftene bruggen leggen, t
Is een van de grootfte en fchoonfte iteden van Italien , en heeft drie citadellen, de eene van Johannes den Doper, waar in een zeer groot gefchut-cn
FLINT , zie Snaphaan.
tuig-huis is, de twede Belvedère en de derde St.
FLINTRENNB, een ftreek van de Sund, tuiTchen Miniato genaamt. 't Is de gewoonlyke refidentie
landskroon en Malmoe in Schonen,
plaats der groot-hertogen van Toskanen of FlorenFLINRICHEN , kleine zilvere munt in Bremen , cen , dryft goeden handel, en heeft een aartsbifwaar van 'er achttien op een ryksdaalder gaan.
fchop. De Univerfiteit aldaar is in 't jaar 1438,
FLIX beveiligt vlek in Catalonien, aan den vloed van Cofmo de Medicis gefticht, en het aartsbisdom
EbroïnSpanjen.
heeft paus Martinus V. in 't jaar 1421. daar heen
FLOCK, FLOCKSBERG, flot en vlek by den vloed verlegt.
Eger , in 't vorilendom Oettingen, met ver van
FLORENNES, kleine ftad i n ' t bisdom Luik, aan
Nordlingen.
de
grenzen van Henegouwen.
FLODROP , fleedje en flot in Vriefland , waar
FLORENSAC, gefortificeerde ftad in neder-Lannaar een graaflyke familie, die ook grote goederen
guedoc, in het bisdom van Agde, 8. mylen van
in Gelderland heeft, den naam voert.
FLÜHE , kleine vloed in de aartsbergfche-kreits in Narbonne ten noord-ooften, aan den vloed Lraut,
FLORINTIN, kleine ftad in Languedoc in het bisMisnien, welke by Döbeln in de Freybergfche Mulda
dom van Albi, hoort den Marquis van Mircpoix
valt.
.
FLOTHA, amt en markt-vlek in Weftphalen aan toe.
FLORES,
een
van
de
Azorifchceylanden
m de
de Wezer, 3. uren van Minden, den koning van
Atlantifche-zee , 't welk 7. mylen in den omtrek
Pruifïen toekomende.
FLORAC , ftad in Languedoc in het landfchap Gi- heeft, en de Portugezen toekomt. Het drylt Herken handel met glaft, 't welk een foort van rode
vaudan aan den vloed Tarn.
FLORENCE, kleine ftad in de provintie Armagnac verfis.
FLORIANA, ftad op het eyland Malta.
in Vrankryk, aan den vloed Giers, 4. mylen van
FioKiDA, groot landfchap in noord-America, 't
Aux.
FLORENCEN, groot-hertogdom , 't welk by na welk ten weften en noorden door een groot gegants Tofcanen begrypt, en het huis van Medicis bergte van nieuw-Vrankryk en noord-Mexico aftoekomt , dat den gtoot-hertoglyken titel voert gezondert word. Ten zuiden grenft het aan den
Het beftaat uit drie provintien, naamlyk il Fioren- zee-boezem van Mexico , en ten ooften aan de
tino, il Sienefe, en il Fifano. Flet land is mee- Mexicaanfche-zee. De lucht aldaar is zuyver en
ftendeel berg-achtig , maar doch vruchtbaar van gematigc, en het aardryk, 't welk niet aan de zuidkoorn, boom-en tuin-vmchten. Dé Florentynfche kuften legt, vruchtbaar en volkryk. Men deelt het
provintie is groter als de andere beyde te zamen, in twe delen, naamlyk in het Franfcke en in het
aan dewelke zy ten zuiden grenft, ten weften floot Spaanfche Florida. Van het eerfte is onder het arzy aan de republiek Lucca en aan het Modenee- t'ykel Carolina gehandelt. Het laatftgenoemde befche, ten noorden aan het Appennynfche geberg- grypt al het overige van 't land, fchoon de Spant e , waar door zy van Romagna en het Bolognee- jaarden 'er niet; meer als twe kleine Colonien hebfche gebied gefcheyden word, en ten ooften aan ben , naamlyk St. Mattheo en St. Auguftino. Alle
Urbino en Perugia. De tegenwoordige groot-her- andere plaatzen hebben haar byzondere heren, en
tog Johannes Gafto is geboren den 24. mey 1671' de inwoners eren de Zon en de Maan.
FLORIDA, een fchoon koninglyk luft-flot in Spanen heeft na 't affterven van zyn heer vader Cosmus III. in't jaar 1723.de regering aangevaart. Zyn j e , niet ver van Madrit.
FLORUM INSULA, eyland in de Indiaanfche-zee,
gemalin Anna Maria Francifca is een dochter van
den laatften hertog Julius Francifcus van Saxen- niet ver van het eyland Java in Azien.
Fto&s, marktvlek benevens een amt in de jongeLauenburg, en een weduwe van Palts-graaf Philippus Wilhelmus van Neuburg, met hem in den Palts , den Palts-graaf van Sultsbach toekomenecht verbonden den 2. juli 1697. uit welk huwlyk de.
FLOTILLE , kleine vloot in Spanjen, welke de
evenwel geen erven gevolgt zyn, en zy leeft tegenwoordig op haar vaderlyke Allodiale goederen zilver galhoenen, die uit America te rug'komen,
in Bohemen. Hierom zyn 'er over de toekomen- te gemoef vaart, en naar huis geleyd.
taoTsoN , FLOTZAM, ZO word in 't Engclfch
de erf-opvolging in Florencen, en op dat 'er geen
oorlog in Italien daar over ontftaan mocht,reeds onder dat fchipbreuks goed genaamt, 't welk in zee dryft,
de hoge potentaten van Europa in de vierdubbele Ietfon nieten die zaken welke over boort geworalliantie 1720. traktaten gemaakt en de Spaanfche pen worden, Lagon, Legan of Ligam , zyn de
prins Karel tot opvolger daar toe benoemt, gelyk goederen die op den grond van de zeeleggen, dit alop het Kamerikfche vredens- congres de akte van les hoort den Admiraal.
FLUMET , kleine ftad en amt tuffchen de rivieren
ïnveftituur reeds van de keyzerlyke gevolmachtigArly en Umbre in het landfchap Faucigny in 5 aden overreikt is.
FLORENCEN, hooftftad vanToskanen aan den voien.

FLINT , klein landfchap in Nord-Walles in Engeland , benevens een ftad van den zelven naam aan
den vloed Dee, welke ftad zitting en riem m t l arlement heeft.
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FLUSEN , kleine kopere munt in 't koningryk
Foix, graaffchap aan de grenzen van Langue*
Fez en Marocco, waar van 'er vierentwintig op doe, den koning van Vrankryk toekomende. De
een Blankil gaan, en die een halven penning Duit- hooftftad aan den vloed Auriege hiet ook Foix*
fche-munt bedraagt.
FOKIEN, zie Fuqmen,
F L U I T , zie Pmck.

FLUVIA, kleine vloed in Catalonien, die zich te
Ampurias in de Middelantfche-zee Hort.
FNE , een foort van vaartuigen in Japan , die
men tot vervoering der waren in 't gantiche ryk
op de grote rivieren en de vaarten , die naar de
2,ee lopen, gebruikt, zy hebben maar een maft,
die naar het voorfte deel van het vaartuig ftaat.
F o , zie Fe.

FOLIGNI, FULIGNO, was een kleine welgeboude

en volkryke koopftad aan den vloed Topino in 't'
hertogdom Spoleto, benevens een bisdom, onder
den paus behorende, maar is door een aardbeving
in 't jaar 1703. elendig vcrwoeft. Zy word van
een pauslyken legaat geregeert.
FOLKER , kleine ftad in het Zweedfche landfehap
Geftricien, aan den vloed Dalecarle.
FOLKHINGHAM , ftad in Lincolnshire in EngeFOCHIEN , zie Fuqttiem.
land.
FOCK, een foort van een zeyl, doch moet onIN FOLLE , in korting , wanneer men iemand
derfcheyd gemaakt worden of het een Fock aan voor gerede betaling wat afkort, of wat zyn be~
een groot of klein vaartuig is, want op grote fche- zolding aftrekt.
pen is het een zeyl dat het onderde is aan de voorFOLLESTON, fterke ftad in de provintie Kent in
fte maft, anders de Focke-maft genoemt: maar op Engeland.
een klein vaartuig is het dat ftrook linnen , dat
FONCET , de grootfte foort van fchuiten of
voor van de fteven by de ftag opgeheift word naar boten , die men in Vrankryk op de rivieren gede maft, en is niet alleen dienftig om wind te vat- bruikt, waar van 'er enige 27. vamen lang zyn.
ten en vaart te maken, maar ook in het omkeren
FONDS, komt van het Franfche woord Fond, 't
en laveren.
welk een grond betekent, zo dat het zo veel zeggen wil als een grond w7aa* op men zyn geld verFOCKE-MAST, is de voorfte maft van een fchip.
trouwen kan. Een Fonds verzinnen, wil zeggen
FOCKE-RUST, zie Ruft.
op middelen bedacht zyn om geld te krygen.
FOCKF.-WAND , zie Wand.
FOCKLABRUCK, zie Vocklabruck.
FOND;, kleine ftad, benevens den titel van een
FOHR , of FOH&-D , zie Fora.
vorftendom in Terra die Lavoro in 't koningryk
FOEDWAR , fterke en van de rebellen aangelegde Napels, benevens een bisdom, onder den aartsbisFortres in Ongaryen, niet ver van Ofen , waar fchop van Capua ftaande. Zy wierd den graaf van
door zy het land onder contributie zetten konden. Mansfeld, Hendrik Franclfcus, onder den titel van
FOREEST of WILDERNIS-RECHT , is een hoog prins van Fondi door Karel II. koning van Spanjen
recht 't welk den Souverein van den landen , of geichonken, toen hy deszelfs tvvede Gemalin uit
den genen dien hy dat verleent heeft toekomt , hetj huis van Palts - nicuwburg naar Spanjen gevolgens 't welke- hy omtrent de jachtzaken en de leyd had. Zyn keyzerlyke Majefteit heeft hein
wikierniilen alderly wetten en ordonnantien ma- ook den 1. oclober als een werklyk ryksvorft van
ken, en de overtreders ftraffen kan.
Fondi verklaart, maar hy is 1715'. te Wenen geFOGARAS, FOGARASCH , open en groot markt- ftorven , en zyn broeders zoon Karel Francois is
vlek, benevens een üerk ilot in Zevenbergen aan hem in den vorftelyken titel gefuccedeert, die van
den vloed Alt, tuiichen Hermandad en Croonilad. 's gelyken 1717. te Praag overleden is,en een prins
Deze veiling legt in een moeraffigen grond , en met namen Henricus Francifcus, geboren den 12.
heeft een groot gebied onder zich.
juli 1712. benevens 2. princeffen nagelaten heeft.
FOGGIA * kleine maar welgeboude ftad in het
FONTAINEBLEAU, fchoon vlek op het eyland van
landfehap Capitanata , aan den vloed Cervaro in Vrankryk , 14. mylen van Parys , aldus naar de
Napels.
fchone Fonteinen „die daar zyn genoemt. De koning
FOGLIA, vloed in Italien, welke aan de Tos- heeft hier een prachtig ilot, 't geen met bofch omfcaanfche grenzen ontfpringt, en zich te Pefaro in ringt is, waar op hy gemeenlyk een deel van den
de golf van Venetien itort.
herfft toebrengt. Hier wierd door bemiddeling van
FOGLIANO, meir in Campagna di Roma in Ita- den koning van Vrankryk in't jaar 1679. een vrede
lien , 't welk omtrent 4. mylen in den omtrek tuiTchen Denemarken en Zweden gefloten.
heeft.
FONTAINE L'EVEQUE , kleine ftad in HenegouFOGLIOSE , kleine ftad in 't vor'ftendom Barcelo- wen , den keyzer toekomende.
nette in Piemont , tegen de grenzen van DaurlFONTANELLA, kleine ftad tuiTchen de feeyde ri15 é.
vieren Ogho en Serio in 't hertogdom Milaan.
FOIA , NOVA FOGLIA , of FOCHIA CUMES , ftad
FONTARABIE, kleine beveftigde ftad in Spanjen,
'm het eigentlyk z genaamde Natoliën aan de golf in het landfehap Guipufcoa, aan den invloed van
van Smiina, daar zich de vloed Sarabat in dezelve de rivier Bidaftba in de Biicaaifche-zee, zo dat zy
giet, benevens een naven van gewicht, die door een grens-veiting tegen Vrankryk is.
een fterke citadel gedekt word.
FONTAINAY-EN-VOYS , ftad in'Lotteringen, welke
FOIGNY, abdy vai» de Ciitercienfer-orde in Pi- goede yzermynen heeft, en aan 't Vogelifch gecardyen en het bisdom van Laon, aan den vloed bergte legt.
Aubenton,
FoNTAiiNAY EN COMTE, hooftftad van neder-Poitou a
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t o u , aan den vloed Vendée in Vrankryk, is niet
«groot maar wel geboud, en dryft fterken koophandel.
FONTEIN, een fpring-bron., zyn grote kommen
offchulpen met allerly beeldwerk bezet, waaruit
het water in allerhande gedaantens foringt. m
FONTEVRAUD, ftad in het landfehap Anjou, benevens een beroemde nonnen-abdy van de Benediktyner-orde, welke veel voordelige prioryen m
Vrankryk bezit.
FONTIGNAN , zie ïKontignan.
FOPS, zie Beaux.

FORA , klein eyland in de Noord-zee aan de weftJyke kuft van Sleeswyk. Het weftelyk deel komt
den koning van Denemarken toe., en het Oofteiyke den hertog van Holftein-Gottorp, maar tegenwoordig bezit Denemarken alles. Het is anderhalf myl lang en een breed.
FORBACH, FORTBACK, kleine ftad en flot , de
graven van Leiningen in Weiterryk toekomende,
niet ver van Saarbruck gelegen.
FORBAN, zo noemt men een zeerover die allerhande vlaggen voert, en zonder onderfcheyd zo
wel Trienden als vyanden aantaft. Om kort te gaan,
de Forbans zyn zodanige luiden , die of zonder
commiffie of met veel commilïien van verfcheyde
mogentheden in zee lopen.
I^ORCALQUIER, kleine ftad in Provence aan den
kleinen vloed Laye, benevens een Senefchalfchap
of onder-gericht., en den titel van een graaffchap.
FORCKHEIM 9 ftad, amt , en beroemde vefting
benevens een fterk flot in Franckcnland, daar de
Rednits en Wefent in een hoek te zam enkomen.
Zy hoort den biiJchop van Bamberg toe, legt op
den weg tuflehen Bamberg en Neurenberg, 3.mylen
van Bamberg, en haar vefting-werken zyn zedert
1701. reedlyk verbetert.
FORCHTENSTEIN 9 hoog-flot en heerlykheid ia
neder-Ongaryen, niet ver van Oedenburg.
FORCEREN, betekent met geweld dwingen,) de
linien forceren, hiet met geweld de vyandlyke liuien in-dringen, par force, met alle geweld.
FOREZ. , klein landfehap in 't gouvernement van
Lion , benevens den titel van een graaffchap, 't
welk ten weften aan Auvefgne , ten zuiden aan
Velay en Vivarais , ten ooiten aan Lionnois en
Beaujolois , en ten noorden aan Burgundien en
Bjurbonnois grenft. Het word in opper-en nederForez verdeelt, en is ryk van hout, iteenkolen,en
yzer.
FORLI; wrelgeboude ftad in Romagna, niet ver
van den vloed Ronco, benevens een flot en een
biffchop, die onder den aartsbiflehop van Ravenna
ïiaat.
FORLIMPOPOLI, Hechte plaats benevens een flot
in de Italiaanfche provintie Romagna , tuflehen
Forli en Bertinoro , was in oude tyden een
van de gerechtshoven , daar de Romeynen de vierfchaar fpanden.
FOR MALIËN , de woerden of inhoud, van een
fcaak, ook de omftandigheen die by een rechtsgeding
in acht genomen moeten worden, op dat men terrechter tyd appelleert, en niets verzuimt,

FORMALISEREN, groot ophef, en tegenwerpingen van en in een zaak maken, alles te naauw uitpluizen.
FORMALITER, in behooriyke form. Zo zegt men
een vefting Formaliter belegeren, wanneer zy zodanig aangetaft word als de krygsmanier en de ingenieur-kunft vereifcht.
FoRMENTELLi, voorgebergte op het eyland Majorca.
FORMENTERA, een van de Pithyufiïche eylandea
in Spanjen, 't welk om de menigvuldige Hangen
onbewoont is.
FORMIDAEEL , hiet wat fchrik en vrees aanjaagt.
FOKMIGES, enige kleine eylanden in de Midde*
lantfche-zee„ tuflehen Florencen en Corfica.
FORMOSA
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zyn eylanden in de Aziatifche-zee, tuflehen Japan»
China , en de Filippynfche eylanden , 24. myleu
van de Chineefche kuften, tot de provintie Fockien behorende. Het grootfte daar van, dat in het
midden legt , hiet eigentlyk Formofa , heeft 17.
-mylen in de lengte, en 15.. in de breedte. Deze
eylanden zyn zeer vruchtbaar en ryk van goud en
zilver., maar daar toe zeer aan aartbevingen onderworpen. Zy hadden voorheen hun eige koningen^
tot dat zy voor 200. jaren van de Tartaren, en»
dat zy derzelver juk hadden afgefchud, voor 60,
jaren door de Japannefen te ondergebracht zyn.
Van de Europeers hebben zich voornaamlyk "de
Hollanders hier ter neer geilagen, en op het kleine
eyland Tyowan de vefting Zeeland aangelegt, die
hun evenwel ióói.door den Chineefchen zee-rover
Coxinga weer ontnomen is.
FORMULA CONCORDI/E , zae Concordien-boek.

FORMULAIRE, FORMULIER , een boek waar ia

de Formulieren voorgeichreven zyn, daar van daan
een Formulift, een perfoon die zich aan de voorgefchreven Formulieren bind.
FORNBACH , Benediktyner-'abdy in neder-Beyeren
aan den vloed Inn.
FORNDORF, een voogdy van den mark-graaf vaa
Anfpach in Franckenland.
FoRNELLE,fchone haven op het eylandMinorca.
FORNELLO , kleine vloed welke in verfcheyde
grachten door de ftad Napels vliet, en waar van
'er een buiten aan de ftads muren loopt, Rio delia
Maddalena genaamt
FORNELLO, ftad in het Napelfche landfehap Molife, is door de aartbeving 1706. te enemaal geruineert.
FORNOVE, kleine ftad in het hertogdom Parma,
aan den vloed Taro.
FORRES, kleine ftad in noord-Schotland , heeft
Item in 't Parlement.
FORST, kleine ftad en amt in neder-Lufatien,
op een klein eyland 't welk de Neifle maakt. Het
ambacht hoort den hertog van Saxen-Merfeburg
toe, maar het fteedje . voor het grootfte gedeelte
aan den graaf van Promnits van de Pfordtnifchelinie, 't Is ook de verblyr-plaats van de weduwe
van hertog Filips van Saxen - Merfeburg , Louife
Elifabeth uit het huis Wurtemberg-Oek
FORST S

FOR, FOS:

FOR?
FORST, een Brunswyks-Woïfenbuttels amt aan
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FORT VAN TH.SAKREMENT,IS een kleine Portu*

de Wezer by Holtsmunden.
FORTSBERG , een redelyke grote berg in Thuringen, een myl van Muhlhaufen, waar op een Iterke
toorn llaat met een gracht omringt.
FORSÏECK , een veiling in Rhyndal in Schwaben.
FORSTENAU, kleine Had in 't bisdom Osnabrugge.
F O R T , betekent een kleine verfterkte plaats, gelyk de veldlchanflen zyn.

geefche veiling by Buenos Ayres in America, daar
de Spanjaarden in 't jaar nn.eeniEquivalent voor
aanboden , 't geen door de Portugezen geweigert
wierd.
FORTH , grote vloed in Zuid-Schotland, welke
by het meir Tay ontfpringt, en zich in den zee-*
boezem by Edenburg Hort, waar naar de zeeboezem van Forth genoemt word.
FORTIFICATIE, is of regulier of irregulier , de
reguliere veilingen zyn diegene, welke gelyke zyFORT BARREAU, zie Barraux.
den en gelyke hoeken hebben, en moeten over al
FOKT CAIIHEE , niet ver van Capo Verde in A- gelyk beveiligt zyn, zo wel in de grootte der gorfrica , is de Hollanders 1678. door de Franfchen dynen, bolwerken, hoeken enz. de irreguliere zyn
ontnomen.
die gene, welke ongelyke hoeken en zyden hebFORT D'AROUIN , legt in Africa over Capo Ver- ben, hoewel zy met dezelve werken als de regude, en is de Hollanders in 't jaar 1672,. door de liere vertier kt zyn.
franfchen ontnomen.
FORTIFICEREN, hiet een plaats met alle veftingFORT DE FUENTES, zie Tuentes,
werken voorzien , welke nodig zyn om dezelve
FORTERESSE, betekent een beveftigde plaats of tegen de aanvallen der vyanden te befchutten.
ten ftad die beveiligt is.
FoRTiN,een klein fchansje dat in^der haall opgeFORTEVENTUTA , een van de Canarifche eylan- worpen word om een veld te dekken, en voorden, niet ver van de kuilen Biledulgerid.
naamlyk ter tyd van een belegering.
FORT D'ORANGE, yelting in de provintie nieuwFORTORE, vloed in Napels, welke aan de grenYorck in noord-America, aan den vloed Nort.
zen van Principato Oltra in het Appennynfche geFORT ISAEELLE, een fchone fchans in Hollands- bergte ontfpringt, en zich in de golf van Venetien
Vlaanderen , niet ver van 's Hertogenbolch.
Hort.
FORT LOUIS , een gewichtige Franfche veiling
FOBTRESSE, zie FortereJJè.
van 4, baflions, in de neder-Elfas op het eyland
FORTUNATJE INSUL/EJ zie Canarifche-eylanden.
Gieflenheim in den Rhyn, tuffchen Stolhofen en
FORUAF, een markt of jaarmis , een koopm.ans
Raftadt,, tegen over Hagenau. Beyde de Rhyn- beurs, ook een rechtbank. Forum competens is een
bruggen worden door een hoornwerk gedekt, en rechtmatig ordinaar gericht, voor 't welk een perde Rhyn-vaart alzo hier te enemaal geftremt. Het foon gehouden is te ilaan of te verfchynen. Forum
wierd 1686. in vredens tyd met allen fpoed ge- incompetens is een gericht, wiens dwang men niet
boud, en heeft den koophandel zeer gehindert, is onderworpen, en alzo niet gehouden is voor het
ook in den Badenfchen vreden 1714. aan de kroon zelve te verfchynen.
Vrankryk gebleven , doch onder het beding, dat
LA FORZA, idcine beveiligde ftad in Val di Dealle veiling-werken van den Rhyn zouden geilecht inona in Siciiien,aan den vloed van den ontoeganworden.
kelyken berg Ia Forza, welke 1719» door de key-'
FORT L O U I S , zie Cepercux.
zerlyken verovert wierd.
FORT LOUIS, flerke fchans in neder-Ongaryen
Fos DE Novo, FOSDINOVO, kleine ftad midden
aan den vloed Drau, welke in 't jaar 1687. geboud in het hertogdom Carrara in Icalien, is de hooften dus naar den prins Louis van Baden genoemt ftad van een Souverein markgraaffchap, en hoort
is.
den marquis van Malefpina toe.
FORT LOUIS, fterk berg-flot in Dauphiné aan de
FOSCOLO, MONTE FOSCOLO, vlek in Principato
grenzen van Piemont.
Oltra in Napels, daar de gouverneur van deze proFORT-MORTIER , legt aan de linker zyde van vintie gewoon is te rellderen.
den Rhyn by Brifach, en hoort de kroon VrankFOSSAPAL TANA, kleine vloed in het Paduaanfche
ryk toe.
gebied in Itaiien, welke zich in de golf van VeneFORT ROUGE , een fort aan de niéuwe-gracht tien ftort.
tuffchen Vlaanderen en Artois.
FOSSANO , kleine maar beveiligde ftad aan den
FORT ROYAL, een fort op het eyland Martini- vloed Stura in Piemont, benevens een citadel en
que in noord-America, dat de Franfchen toekomt. een bisdom, onder den aartsbiffchop van Turin behoMen vind noch een andere fchans van den zelven rende. Zy heeft den naam naar het gezonde water
naam op het eyland Guadaloupe, ook den Fran- dat aldaar gevonden word, en zal zo veel betekefchen toekomende.
nen als Fon£ Sanus.
FORT S. MARIE , legt in Ooftenryks VlaandeFOSSATO , ftad in de mark van Ancona, in 't
ren, niet ver van Antwerpen.
Appennynfche gebergte in den kerkelyken ftaat.
FORT S. M A R T I N , is van de Franfchen 1705. te
FOSSE , kleine ftad tot het bisdom van Luik beTrier aan den Moezel aangelegt.
horende , en in het graarlchap van Namen geleFORT S^FHILIPPE, legt in Ooftenryks Vlaande- gen.
ren , aan de nieuwe vaart by Brugge,
FOSSE AUX CABLES, zie Cabelgat.
FORT SCARPB, zie Searpe*

FOSSE EUGENIÊNNE, is een vaart die van Venlo
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be-
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FOS. FOU. FOY, FRA,

begint, by de ilad Gelder heen loopt, en tot
naar Rhynberk in 't Keulfche ftrekt.
fossiGNY, zie Faucigny.
FOSSOMBRONE, Ilad benevens een oud beveiligt
berg-flot in 't hertogdom Urbino m t pauilyk gebied, en een bisdom dat onder den aartsbiikhop
van Urbino behoort.
F O U , F O U Y , kleine ilad m Lottenngen, niet ver
van Toul.
.
,
FOUGADB, FOUGASSE, zie Tugade.

FOUGADE, is een kleine verwulfde ketel of oven
in den Wal, met buskruid aangevult, om het zelve
door een loop aan te [teken, wanneer de vyand
daar wil poft vatten, een Flodder Myn.
FOUGERES,kleine ftad in Bretagne aan den vloed
Coesnon in Vrankryk.
FOURAGE, voeder voor de paarden , Fourageren, uitgaan om voeder op te zoeken.
FOURAGIERS , zyn die foldaten in 't veld, die
uitgaan om Fourage te halen.
FouaiER, QUARTIER-MEESTER , is een onderofficier welke het commies-brood ontfangt en uitdeelt, hy maakt quarticr voor de compagny, deelt
de billetten uit, en draagt in de garnizoenen zorg,
dat ieder burger zyn foldaatbed, dak en gemak,
£oet en zuur, vuur en licht geve, Zyn geweer is
een hellebaard of een fnaphaan.
FOURIER- SCHUTTERS , zodanige zyn 'er onder
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burg en Aichflad, de landen van den Duitfch-mee*
tter, gelyk ook van den vorft van Schwartzenberg,
de graafichappen Caftel, Wertheim, Lowenftein,
Hohenlohe, Erpach, Dernbach, Limburg, Noftitz,
Remeck en Schonborn , met de ryks-fteden Neurenberg , Schweinfurt , Rotenburg , WeiiTenburg en
Winsheim. Voor dezen rekende men ook het voritendom Coburg onder Franckenland, 't geen nu toe
den opper-Saxifchen kreits behoort. De kreits Directeuren zyn de biffchop van Bamberg , en de
markgraaf van Bareuth, welke laaftgenoerade evenwel met het huis van Anfpach over het mede-direkteuifchap voor den rykshofraad te Wenen een zwaar
proces heeft gevoert , 't welk eindelyk in 't jaar
171Ó. op deze wyze is uitgefproken, dat het akkoord in 't jaar 1712. met goedkeuring van den
keyer tuffchen Bareuth, Anfpach en HefTen-CafTei,
wegens een driejarige beurtwiffeling aangegaan 9
ftant zal grypen, en de eene party binnen den gezetten tyd de andere niet hinderlyk zyn. De ryksridderfchap word in 6 plaatzen verdeelt welke zyn
(r) Odenwald , (1) Steigerwald , (3) Geburg, (4)
Altmuhl, {$) Buchen of Baunach, en (6) aan de
Rhon en Werra.
FRAULEIN-HOFMEISTERIN , word aan 't keyzerlyke hof de opper-hofmeeiierin der hof-dames genoemt.
FRAULEIN-STEUER , PRINTZESSIN-STEUEK , be~

een Compagny tevoet in 't gemeen t w e , drie of (laat in zekere fchattingen die het land by het trou-\
vier. Zy marfcheren voor den kapteyn met een wen van een princes moet opbrengen.
FR AGA , kleine ilad in Arragon , in het graaffchap
fnaphaan, en als 'er iets voorvalt moeten zy voor
Ribagorca aan den vloed Cinca. Zy is uit de nauit, 't zy in 't veld of in een garnizoen.
FOURNEAU , FOURNELLE , is een kleine m y n , tuur iterk, en na den gelukkigen ilag by Saragoffa
welke men in de dikte van een muur of in een in 't jaar 1710. voorgevallen ^uam deze plaats beklein werk maakt. Haar lading is van 60. tot hon- nevens het Franfche magazyn in koning Karel III.
dert pond kruid , dat men in vaten of zakken macht, maar ging haait weer verloren.
FR AG ANA, provintie in groot-Tartaryen inAzien,'
doet.
FRAINTZ, FRANTZ, fchoon Karthuizer kloofter
FOURNEREN , handlangen, verfchafFen, voorfchiein't hertogdom Crain , een myl van opper-Laybach,
ten.
FRAISE , is een rey van boven ipits toelopende
Foux, kafteel in het graaffchap Burgundien in
palen, welke men in de vefringwerken, die van
.yrankryk.
FOWEY, vlek in het Engelfche landfehap Corn- aarde zyn,fteekt, naamlyk tuffchen de borftwerng
"wal, 't welk recht heeft om twe gedeputeerden in en het uitwendige deel van den wal, zo datze de
punten recht uitfteken, en zy zyn zes of zeven
^'t parlement te zenden.
FOYE, haven in Cornwal in Engeland,die met enige voet lang.
FRAMPTON, Had in Dorcefter in Engeland.
fchanffen voorzien is.
FRANC, een deel van Franfch-Vlaanderen.
FOYLE , een taamlyk meir over Londondery in
de lerlandfche provintie Ulfter, tiet komt uit den FRANC , LIVRE , is in Vrankryk 20. Sols of Huivers.
FRANC D E B R U G ES , of V Vrye van Brugge, is
'vloed Dirg voort, eer zich die in den noordlyken
2-eeboezem giet. De vloed Dirg voert op 't left een gebied in Vlaanderen, rontom Brugge.
FRANCHE COMTE., zie Bourgogne.
jrelfs dezen naam.
FRANCHEMENT, vry, openhartig.
FR ADi NG , markt vlek inMoravien, in de ZnayFRANCHIMONT, vlek of kleine ilad in 't bisdom
mer kreits, dicht aan de Ooüenrykfche grenzen,
Luik , aan den kleinen vloed Then. Zy is de
hoort den graaf Heuflcr toe.
FRANKISCHE KREITS , een van de tien kreitfen hooftftad van het marquifaat Franchimont, tuffchen
des H. Roomfchen ryks,die ten zuiden aanSchwa- de hertogdommen Limburg en Luxemburg gelegen.
FRANCISCANERS, CORDELIERS , zyn munniker*
ben, ten ooiten aan Beyeren en Bohemen , ten
noorden aan opper-Saxen, en ten wellen aan Hef- welke een langen graauwen rok van grove p y , befen grenft. Aan de grenzen is het ten dele vol nevens een kleine kap dragen, en in hout e fchoeBoffchaedien, maar midden in 't land groeit veel nen zonder kouffen gaan. Over den rok gorden
koorn, wyn en gras. Zy beftaat uit de rmukgraaf- zy een dikken ftrik met knopen, en deze orde heeft
fchappen Bareuth en Anfpach, het vorftelyke graaf- zich zeer uitgebreyd , en in vele beneven-ordens
fchap Henneberg, de bisdommen Bamberg, Wurts- verdeelt. Daar zya ook normen van deze orde,
welke

FRA:
welke even diergelyke koorden om ft lyf hebbend goederen bezit ten dele de hertog van Meinungen
p e eerfte ftichter daar van S. Franciscus d'Affili ge- in zyn Hennebergfche en Saltzungifche lands-portie,
bood hen in 't jaar 1206. dat zy niets in eigendom ten dele de landgraaf van H effen-Gaffel, in de
bezitten, geen geld nemen, op geen paarden ry- kloofter-voogdy Herren-B,eitungen.
den , en alles eten zouden wat hun voorgezet wierd.
FRANCKENSTEIN , flot in het graaffchap CattenTen tyde van paus Clemens IV. heeft zich de elnbogen, den landgraaf van Heffen-Darmitad toeFranciscaner-orde voornaamlyk in tvve takken ge- komende, 't Is het ftamhuis van het adelyke en
deelt , waar van de eene het bezit en de eigendom vryheerlyke geflacht van Franckenftein.
der onroerende goederen in 't gemeen behouden,
FRANCKENTHAL , ftad in het amt Neuftad in ds
en Conventualen genoemt worden, maar de ande- Nederpalts , wiens vefting geilecht is. Zy legt 3
re zodanige bezitting in eigendom verwerpen, en mylen van Spyer.
7.ich de Obfervantia of Oblervanten noemen, waar
FRANCKFURT AAN DEN M A I N , grote en gefortïheen alle andere ordens der Francifcaners, met wat flceerde rykslhd, tot de opper-Rhynfche-kreits bevoor naam zy ook genoemt worden, te huis te horende , twe mylen van Hanau en 4 van Ments 5
brengen zyn, die alle familien van den H. Fran- aan de Franckifche grenzen in de Wetterau gelegen,
cifcus genoemt worden, als daar zyn de Capucy- Zy is beroemt wegen haar koophandel , en tvve
ners , Bernardynen , Oblervanten , Minoriten , jaarmiffen, waar van de eene acht dagen na PaaiFratres minimi of itriétioris Obfervantise.
fchen op den zondag Quafimodo genitus begint, en
FRANCKENLAND , groot landichap in Duitsland, de ander op den zondag voor Maria's geboorte,
r
t welk ten zuiden aan Zwaben en Beyeren, ten wanneer deze op den woensdag valt, of op zondag
ooften aan Bohemen, ten noorden aan Heffen en na Maria's geboorte , wanneer die op een donderThuringen, en ten wellen aan de neder-Palts en dag komt, gehouden word; ook wyl deRoomiche
het aartsbisdom Ments grenit. Aan de grenzen is keyzers en koningen daar gemeenlyk op het Raadhet meelt met boffchen bezet, maar midden in 't huis , de Romer genaamt, verkoren worden. Wanland is 'er overyloed van koorn, wyn, en wey- neer de keyzerlyke verkiezingsdag beltemt is,zo moet
land.
de raad, de burgery en de bezetting den keurvorit
FRANCKEN , oude Duitfche volkeren, welke zeer van Ments voor zich en in naam van het gantfche
machtig waren in Franckenland, en aan den Rhyn keurvorftelyke Collegie den eed van veyligheid aflegin de Nederlanden hun zetel, en Duisburg tot hooft- gen , dat zy alle keurvoriten 'in t gemeen en derzelitad hadden. Naderhand zyn zy naar Gallien ge- ver afgezanten benevens hun gevolg voor allen otrokken, en hebben den naam aan het hedendaag- verval en geweld befchermen, en volgens den inhoud
der Goude-Bulle alle vreemden,voor dat de verkiezing
fche Vrankryk gegeven.
FRANCKENAU, kleine ftad in opper-Heffen , in begint, uit de itad zullen doen gaan , en daarentegen niemand, van wat waardigheid en ftahd hy zy ,
't amt Franckenberg.
FRANCKENBERG, itad, amt en oud-flot in opper- inlaten: daarop laat de raad na den afgelegden eed
Heffen aan den vloed Eder, naar den kant van onder 't geluid van trompetten een befluit aflezen,
Weitphalen toe, 3. mylen van Marpurg en 7. van waarin de aanllaande verkiezingsdag duidelyk word
aangekondigt, en de vreemdelingen bevolen uit de
Caffel, daar een zilver- en koper-'myn is.
FRANCKENBERG , itad en amt aan de Zfchopau Itad tegaan. Wanneer ook zulk een verkiezingsdag
in de aarts-bergiche kreits in Misnien, daar veel uitgeitelt word , zo moet deze aflefing met
wolle fabryken gemaakt worden. Zy is 1712. in even de zelve ceremoniën herhaalt worden. De
juni door een brand byna te enemaal tot afch ver- raad en de burgery dezer ftad zyn de Augsburgfchc
teert , en heeft kort daarop een fterke wolkenbreuk belydenis toegedaan, evenwel hebben de Katholyken daar ook vrye oeffening van hun Godsdienft,
uitgeftaan.
FRANCKENHAUSEN, ftad en amt in Thuringen, gelyk ook de Gereformeerden in een dorp Bocken2.mylen van Weifenfee, den vorltvanSchwartsburg- heim genoemt, dat een uur daar van daan gelegen
Rudelftad toekomende, daar een Cancelery is en is, en den graaf van Hanau toekomt, zelfs de Joden in een byzondere ftraat, die ten ooften aan het
goed zout geftookt word.
FRANCKENMARKT, fraaie plaats in opper-Ooften- einde van de ftad legt, en ten noorden met eengroryk, naar den kant van Saltsburg toe. Het daar te muur omringt is. Den 14. Juny 1711. wierd des
by gelegene Hot Frankenburg hoort den graaf van nachts het gantfche Joden Quartier in de afch gelegt, welk ongeluk deze plaats den 27. Juny 1719.
Kevenhuiler toe.
FRANCKENSTEIN, ftad en Weichbild in 't vorften- weer overgekomen is. Over denMein legt een ftene
dom Munfterberg in Sileflen, aan den vloed Stein brug naar Sachfenhaufen, 't welk op zich zelve be9. mylen van Breflau. Het flot aldaar heeft de veiligt is, en tot de itad Franckfurt behoort.
vorit van Aversberg in 't jaar 171c. werom laten
FRANCKFURT AAN DEN ODER , taamlyk grotel
opbouwen, en men vind 'er de regering van het welgeboude en enigfins gefortificeerde koopitad in
prinsdom Muniterberg.
deMiddelmarck Brandenburg, heeft een UniveriiFRANCKENSTEIN, oude heerlykheid en flot in 't teit, die in 't jaar 1506. door keurvorft Joachim I.
Hcnnebergfche aan de Werra, een myl van Mei- gefticht is, gelyk ook jaarlyks 3, miffen, waar van
imngcn, maar wiens naam hedendaags niet meer de'een opReminilcere, detwede op zondag naSte.
gebruikt word. Zy legt meeitendeels om de itad Margriet, en de derde op St. Maarten valt. Zy legt
Saltzungen ? en de voorheen daar toe behorende xo. mylen vanBerlyn, heeft alleen den icheepvaart
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op den Odcr naar Breflau, een Franfche volkplanting, twe welgeboude voorlieden, de Gubenifche
en de Lubefer , en de ten ooften over den Oder
leggende lange brug word door een kleine fchans
gedekt.
FRAKCOLI , kleine vloed in Catalonien , welke
2ich in de Middelantfche zee ftort.
FRANECKER , ftad in Vriefland m Weftergo, benevens een Univerfiteit , die in 't jaar 1585. gefticht is.
FRANGÏ-.NS , IN HOC FRANGENTÏ , by deze om-

ftanden , in dit tyd-gew richt daar men niet weet
'wat men doen of laten zal.
FR^.NQUEMONT, kleine ftad in 't bifdom Bazel in
Zwitzerland, aan den vloed Doux.
FRANQUES, ilot in Catalonien, in het gebied van
.Tortofa.
FRANZA CURTA, klein landfchap in 'tVenetiaans
gebied in Italien.
FRANTSBURG , kleine ftad, Hot en amt in't Barthifche gebied in voor-Pommeren , z. mylen van
..Triebfcer.
FRANTSHAGEN, ilot in 't hertogdom Lauenburg,
en voorheen de reiïdentie-plaats van een geappanageerden hertog van Holfte-.n-Sonderburg Lodewyk
Rarel, die 1708. den 11. O&ober geliorven is, en
wel een jongen prins, Chiitiaan Adolf genaamt, na
liet, maar die het jaar daaraan zyn vader volgde.
Over de nalatenfchap heeft de keur vont van Hanover gediiponeert, en van het ilot Fiantshagen heeft
de hertog van Holftein-Beek bezit genomen.
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FRAUEN-AÜRACH , oud klooftcr, tegenwoordig
een Bareuthifch amt in Franckenland, aan den kleinen vioed Aurach.
FRAUENBERG , fterk bergilot enrefidentie des bi£
fchops van Wurtsburg.
FR AUENBERG , FRAUMBERG , oud geruineertberg-

ilot met een ilecht marcktvlek in de Pilsner-kreits
in Bohemen, naar den kant van de opper-Palts. Daar
legt een ilot van den zelven naam , in 't Boheems
Hluboka, in de Bechiner kreits, en is zeer fterk.
FRAUENBERG , hertoglyk ilot , ftad en amt m
Courland , 7. mylen van Mietau.
FRAUENBREITUNG, groot dorp en amt benevens
een oud ilot ter linkerhand van de-Werra in't Hennebergfche , hoort den hertog van Saxen-Meinungen toe.
FRAUENBURG , zie landflrafs.

FRAUENBURG, bergilot en heerlykheid in opperStiermarken , waar toe het vlek Hundsmarck , 3*
mylen vanjudenberg gelegen, behoort.
FRAUENBURG , ftad in 't Poolfch-PruifTen in 't
Hokerland, aan het Frillche Haf, daar het kapittel
des biflehops van Wermeland is.
FRAUENFELD , hooftftad in Turgow in Zwitzerland , aan den vloed Murch, benevens een ilot.
FRAUENHOFEN, ilot en vlek aan de kleine Vils in
neder-Beyeren, onder het rent-amt Landshut, waar
van een vryheerlyke familie haar oorfprong en naam
heeft.
FRAUEN PRIESNÏTS , kleine ftad niet ver van de
Saai in Thuringen, in de heerlykheit Tautenburg,
FRANSCHE RYKSDAALDER , bedraagt in Vrankryk ftaat tegenwoordig na de dood van den hertog van
4. livres. Zy worden m verfcheyde lieden van Vrank- Saxen-Zeits onder den keurvorft van Sa-xen.
ryk geilagen, welke door de navolgende letters te
FRAUENROTH, nonnekloofter van de Benedikty•onderlcheyden zyn : als A. Paris, B. Rouaan, C, ner orde in Franckenland.
Saint L o en Bretagne, D.Lion, E. Tours, F.AnFRAUENSTEIN , kleine ftad , ilot en amt in de
gers , G. Poitiers , H. Rochelle , J. Limoges , K. Aartsbergfche kreifs in Misnien, aan de Boheemfche
Bourdeaux, L. Bayonne, M. Touloufe, N.Mont- grenzen, 1.mylen vanFreyberg en 4. van Drefden.
pellier, O. Riom, P. Dijon, Q. Narbonne , R. VilFRAUENTHAL, vrouwe kloofter van deCiftercienleneuve in het graaifchap Avignon, S. Trojes, T . fer orde in de Czailauer kreits in Bohemen aan de
Mantes, V.Amiens, X. Aix, Y. Bourges, Z. Gre- Zazawa gelegen.
Boble, AA.Rennes, BB.Straasburg.
FRAUENTHAL , oud nonnen-kloofter in FranckenFRASCATI, FRESCATI, kleine ftad in Campagna land , onder Bareuth behorende, 't welk door een
di Roma in den kerkelyken Staat, 12. mylen van amptman beftiert word.
Romen , daar fchone paleyzen en lufthoven zyn.
FRAUENWEKD , Benediktyner nonnenkloofter b£
De biifchop vanFrafcati is altyd een van de 6. oud- Chiemfee in 't aartsbisdom Saksburg.
fte cardinalen.
FRAUMBERG, zie Frauenberg
FRASCOLARI , vloed in val di Noto in Sicilien,
FRAUSTADT, ftad in groot-Polen aan deSileiifche
die zich by Camarana in de Africaanfche zee ftort. grenzen, 3. mylen van groot-Glogau gelegen, daar
FSASERBURG , kleine ftad in het graafichap Bu- de Zweden in February 1706. een overwinning op
chin in noord-Schotland, op het voorgebergte Ky- de Saxen behielden, en hierop noch het zelve jaar
nairde,
een inval in de keur-Saxifche landen deden, en groFKATRICELLI, FRATRES DE PAUPERS VITA, ket- te Contributie invorderden. Deze plaats heeft in
ters in de Chnftenheid in de 13. eeuw in Italien, die de voorgaande Poolfche onruften veel ongemak
onder den fc'hyn van godvrucht vrouwen met zich moeten uitftaan, en is in zonderheid 1716. door
voerden, welke zy evenwel zo wel als de overige de geconfsedereerde Polen verovert en geplungoederen onder zich gemeen hadden , en die men dert.
over veel andere grove zonden betichtede, fchoon zy
FRECKLEBEN, amt in 't vorftendom Anhalt, oneen grote heiligheid nabootften.
der Deflau behorende.
FRATTA, fraai vlek in de V enetiaanfche provintie
FREDDO, FREDDANO, kleine vloed in Tofcanen*
Rovigo.
in 't gebied Arezzo.
FRAUEN-ALB , vrouwe kloofter in het markgraafFREDDO , vloed in val di Demona in Sicilien,
ïcjiap Baden-Baden aan den vloed Alb,
welke zich in de golf van S. Tecla ftort,
FEE-
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F R E D E B E R G , fteedje aan den vloed W e n n e in Wend hebben, op vergunning van den landsheer
't hertogdom Weftphalen.
g e b o u d , die evenwel naderhand weer meeft naar
FREDELSHEIM , F R E L S J - N , een nonnen-kloofter in Holland gekeert z y n , zo dat zy 'er tegenwoordig
t Solinger w o u d , in 't vorltendom Calenberg, o n - niet iterk in 't getal z y n , en daar de raad voorheen
-der keur-Hanover behorende»
uit enkele Arminianen beftond, nu ook luiden van
FREDERÏCKSBERG , open plaats benevens een andere gezintheden daar in genomen worden. D e
prachtig koninglyk luft-flot in Denemarken , o m Lutherfchen zyn 'er tegenwoordig de fterkfte, maar
een klein meir van h e t eyland Zeeland.
<*aar zyn ook Mennoniten, Quakers en J o d e n , en
de Roomsgezinden hebben 'er ook viye oeffenmg
FREDERIKSPERG , zie ^uarekeuburg.
FREDERIKSBURG , was een fchone vefting by van Godsdienft, en een-eige kerk.
M a n h e i m , welke in den vorigen oorlog door de
F R E D E R I K - S T A D , beveiligde ftad in Noorwegen
Franfchen tot den grond toegeflecht is.
aan de kuft van Aggerhus , daar zich de vloed
F R E D E R I K S B U R G , zie
lau^men.
Glamme in den Akkerfund giet, is 1712. te e n e F"R EDERIKS BURG , een nieuw aangelegt dot en maal afgebrand.
haven op de goud-kuit van Guinee in Africa, den
F R E D E K I K S - W A L D , ilot, ftad en a m t in achterkoning van Denemarken toekomende.
P o m m e r e n , tuflehen Golno en D a m , in een groot
FREDKRIKSBURG, tot ondericheyd van het voor- daar toebehorent woud gelegen , en den koning
gaande groot - f "rederiks-burg genaamt, is een ftad van PruifTen toekomende.
en vefting op de goudkuit van Guinee in Africa,
F H E D E R I K S - W E R D E R , zie Berlyn.
ï . myl van de Caap van drie punten, die de nieuF R E D E R Ï K S - W E R T H , prachtig luft-flot, a m t , en
w e Afrikaanfche compagnie, van keurvorft Frede- kerk in T h u r i n g e n , een myl van G o t h a , 't welk
ïik Willem van Brandenburg te Fmbden in het jaar 1680. geboud is, en voor dezen Erfa genoemt wierd,
1682.. opgerecht op den berg Marfort heeft laten waar naar de adelyke familie vanErfa in Thuringen
bouwen, onder welkers befcherming zich naderhand en Franckenland den naam voert.
enige plaatzen begeven hebben.
F R E G A T , een foort van oorlog-fchepen, welke
FREDERIKSBURG , fterkflot te Koningsberg in niet zeer hoog boven het water z y n , met twe verPruifTen.
dekken , en achter m e t een fpiegel, maar anders
FKEDÏBIKSFKLD , fchoon geboud refidentie-flot heel licht o m te zeylen zyn. D e lichtfie Fregatten
en lufthof, een uur van Berlyn, tegenwoordig A l - hebben maar een verdek, en voeren 16. tot 15.kabert Frederick, markgraaf van Brandenburg toeko- nonnen. M e n vind voor alle zee-plaatzen Fregatten , en men gebruikt dezelve inzonderheid om d e
mende.
F R E D E R I K S - H A L , beveftigde ftad en ftot in N o o r - fchepen, die daar in lopen willen , te recognofceren,
FREGATON , een foort van Spaanfche fchepen,
wegen in de-provintie Aggerhus, aan de grenzen
i*Tan het Zweedfche landfehap Bahus gelegen, en de met een vierkant achterkaiteel, een middel-en roekkroon Denemarken toekomende. D e Zweden na- maft , gelyk ook een boeg-fpriet; zy worden in 't
men de ïlad 1716. i n , maar moeften ze weer ver- gemeen gebruikt o m het krygsvolk te v o e r e n , of
Deflelfs lading is o m l a t e n , en voor deze plaats wierd "den 11. december de Galeyen te ontladen.
2718. de dappere koning van Zweden Karel X I I . trent 800. of 1000. centner. Men gebruikt ze o o k
te Venetien.
cioodgelchoten.
FREDERiKHENDRiKs-ScHANs,iseen fort i n ' t PIolF R E I N S B E I M , kleine ftad in deneder-Palts, den
landiche Brabant, by den mond van de Schelde, keurvorft van de Palts toekomende.
3. of 4. mylen van Antwerpen tuflehen Lillo tn
F R E I N S T E D T L E I N , kleine ftad in 't bisdom AichSandalier.
fted in Franckenland.
F R E D E R I K S - O E D E , kleine maar beveiligde ftad
F R E J U L S , F R E J U S , oude ftad aan de kuften van
o p het Schier-eyland Jutland, aan de zee-engte van Provence benevens een kleine haven aan den mond
4e kleine Belt, tegen over het eyland Fuhnen.
van den vloed Argents.
Z y heelt een bifTchop
F R I D E R I K S - O O R T , zie Chnfiiaan preis.
onder den aartsbifTchop van Aix ftaande.
F R DE RIKS RODE , fteedje aan het Thuringer
F R E L S E N , zie Fredels heim.
w o u d , tot het amt Reinhardsbron behorende, en
FREMONT , Ciftercienfer abdy in het landfehap
itaat tegenwoordig onder keur - Saxifche befcher- Beauvoifis in V r a n k r y k , aan den vloed Tera.
ming,
F R E N T S , ilot benevens een heerlykheid in h e t
F R E D E R I K - S T A D , zie Berlyn.
hertogdom Gulik , is het ftamimis der vryheeren
FREDERIK—TAD , anders ook Neuftadgen ge- van dezen naam.
n a a m t , kleine ftad in Courland, aan de D u n a , 12.
F R E S C A R U O L O , F R A S C A R U O L O , kleine ftad dicht
mylen van Mietau.
by Valenza in het landfehap Laumellin, in het herFREDEHIK-STAD , ftad in 't hertogdom Sleeswyk, togdom Milaan, den Marquis Bellifono toebehoin het land Stapelholm, 15. mylen van H a m b u r g , rende.
•daar de vloed Trenn in den Eyderftroom valt.
F R E S C A T I , zie Frafcati
D e z e ftad is in de vorige eeuw van enige voornaFRESNEDA, was een gefortiflceert vlek in Arra*
m e familien der Arminianen of Remonftranten , g o n , ' t geen de troepen van Filippus V . i n jan. 1700»
welke zich na het gehoude Dortiche Synode o m tot den grond toe hebben afgebrand.
«Ier vervolging wille uit Holland hier naar toe ge- FRESONARA, fteedje in 't hertogdom Milaan aan
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de Genueefche grenien, de graaflyke familie van
Trotta toekomende.
FRESQUEIL, vloed in Vrankryk in Languedoc,
Welke by Carcaiïbnne in de Aude valt.
FRETÜVAL, kleine Itad in Vrankryk, in het gebied Dunois, in de provintie Beauce, aan den vloed
Loire, 4. uren van Vendom e.
FRETUM , D E T R O I T ,

STRETTO , ESTRECHO ,

BOSPHORUS , een zee-engte, ftraat of canaal, is een
fmalle ftreek van de zee tuiïchen twe landen, en
door welke men uit de eene zee in de andere
vaart.
FRETUM M&REUM ,

LE DETROIT

DE M A I R E ,

Is een beroemde ftraat uit de Mar del Nort in de
Mar del Sur in America.
FREUDENBERG, amt onder HelTen-CaiTel behoïende, en in het graaffchap Hoya gelegen, ander
half uur van Siegen.
FREUDENBERG , ftad en amt aan den Mein in
Franckenland, tnflchen Wcrtheim en Miltenberg,
tot het bisdom Wurtsburg behorende.
FREUÖENSERG , ftad, ilot en amt in het vorftendom NafTau, aan de Weftphaalfche grenzen, daar
het befte ftaal gemaakt word.
FREUDENBERG , ftad in 't aartsbisdom Trier aan
de Lotteringfche grenzen, over den Saar-ftroom,
3. mylen van Trier, waar by het flot Beftelingen
legt.
^ FREUDENECK , heerlykheid in de neder-Elfas y
niet ver van Wefthofen, welke tegenwoordig de'
vorftclyke abdis van Andlau bezit, die 'er den titel
naar voert
_-*>
FREUDENLAND , een nieuw geboüd koninglyk
Deens luft-flot, niet ver van Coppenhagen, op het
eyland Zeeland.
FREUDENSTADT, ftad in het Zwartewald, welke
hertog Frederik in 't jaar 1601. voor de Luiterfche
ballingen uit Stiermarken , Karinthicn f en Crain
geboud heeft.
FREUDENSTEIN , zie ïreyberg.

. .

FREUDENTHAL , zeker landftreek om de ftad
Kleef, welke met fchone lanen en wandelingen beplant is.
.
•
.
FREUDENTHAL, ftad in het hertogdom Troppau
in Silefien aan de Moravifche grenzen, was voor
dezen een ftands-heerlykheid in Silefien,. den baron
van Wirben , Troppaufch lands-hooftmam toekomende. Dezen wierd zy in den 30. jarigen oorlog
op bevel van keyzer Ferdinand II. door den fifcaal
weggenomen, en aan den aartshertog Karel, biiïchop
van Brixen en Breflau gegeven, die ze naderhand
aan de Duitfche orde heeft gefchonken. Nademaal
nu keyzer Leopoldus , den heer Doiitfch-meefter
johan Cafpar van Ampringen tot opper-amtman
van het hertogdom Silefien wilde aanftellen , en
deze bediening volgens des landswetten aan nieMand als aan een wezentlyk vorft kan gegeven
worden , zo maakte zyn keyzerlyke majeiteit de
heerl/kheid Freudenthal tot een vorftendom, welken titel zy evenwel niet langer genoten heeft als
de Duitfchmeefter leefde.
FREUDENBERG, adelyk juffren-ftift in het graaffchap Marck.

FREÜNDSBIRG , flot en heerlykheid in Tyroï 3 eiï
het itamhiiis der heren van Freundsberg.
FREUSBURG , veiling benevens een daar by gelegen vlek in het landfehap Sayn aan den Rhyn, den
hertog van Eifenach uit zyn moeders erffenis toekomende.
FREYBERG , grote berg en hooftftad in de aartsbergfche kreits in Misnien, 4. mylen van Dresden,
daar beroemde zilvermynen zyn, en der keurvorften van Sazen begraafplaats, in 's gelyk een fraai
flot, Freudenftcin genaam t. Hier is ook een keurSaxifch kreits amt, 't welk by na 100. dorpen on»
der zyn rechtdwang heeft, ook een berg-fchepens
ftoel, en een opper-berg-amt , 't welk over den
gantfehen Mifnifchen aartsbergfehen kreits, als ook
alle berg-werken en andere berg-amten in de keur»
Saxifche landen te gebieden heeft.
FREYBERG, FREYBURG, ftad aan de Polsnits, ïn

't vorftendom Schweidnits in Silefien, 2. mylen ten
wellen van Schweidnits.
FREYBERG, een aeloud ryks-vryheerlyk-gefkcht,
dat naar het oude ilot Freyburg in Chur-Wallen,
2. mylen boven Chur in Graubunderland niet ver
van den Rhyn gelegen, den naam voert, en zyn
goederen in Schwaben by Ulm heeft.
* FREYBURG', hooftftad van Brisgau aan een berg
aan den vloet Tretfeim, die van velen ook Triefen of Triefer genoemt word, benevens een Univerïïteit, die 1450. gedicht, en voor enige jaren
naarCoitnits ofConftans verlegt is, het aartshuis van
Ooltenryk toekomende. Zy is gefortificeert , en
word door een goede citadel boven op den berg
leggende en door een ilot gedekt, ook leggen in
het kleine dal vele fchanftën van de ftad tot aan de
citadel. Zy wierd 1713. den 30. nov. van de Franfchen met akkoort ingenomen, maar in den Badifchen vrede 1714. weer aan het huis van Ooltenryk
afgeftaan.
FREYBURG, ftad in Zwitserland, en de hooftftad
van het kanton van dezen naam, aan een berg gelegen. De vloed Sana febeydze van een grote voor»
ftad af, en zy is meer door de natuur, als door
haar irreguliere vefting-werken verfterkt. Het kanton aan zich zelf is van het kanton Bern omiloten ,
en üc landftreek hiet Nuchtland. De inwoners zyn
katholyk , en het land beitaat uit 19. voogdyen,
behalven de 4. in het land van Vaud, welke dit?
kanton met het kanton Bern in 't gemeen heeft,
FREYBURG , kleine ftad,amt en berg-flot in Thuringen, 2,. mylen van Merfeburg aan de Unitrut,
niet ver van daar dezelve in de Saai valt, den hertog van Saxen-Wdffenfels toebehorende.
FREYBURG , zie Hrïburg.

FREYENHAGEN,itad in het graaffchapZiegenhaim
in neder-tlelTen, den graaf van Waldek toekomende.
FREYENKAN, fteedje, benevens een graaflyk flot
in de vrye ftands-heerlykheid Militfch in neder-Silellen, derde halve myl ten noorden van Militfch,
hoort den graaf van Stratman toe.
FREYENSTEXN , kleine ftad in Priegnits in de
marck P 2. mylen van Witftok , de heren van Winter-
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^erfeld toebehorende. Niet ver daar van daan legt
Cen dam over het moeras, de vuyle fort genaamt.
FREYENSTEIN , flot en amt benevens het dorp
Beurfelden in het graafichap Erpach aan de nedeiPalts.
FREYENTHURM , vlerk flot, heerlykheid , en marktvlek in Cram, den graaf van Burgtial toekomende.
FR*YENWALDE, ftad en amt aan den Oder in de
middel-mark, 6. mylen van Berlyn, daar een gezondheidsbad is.
FREYENWALDE, kleine ftad m achter-Pommeren,
welke de heren van Wede! toekomt, die hier flotvoogden zyn.
FREYLING , flot en vlek in opper-Ooftenryk, 2.
mylen van Lints, de Batons van Schieiïer toebehorende.
FREYMARCK , kleine ftad in Pruiflen , tuflchen
Liebitad en Heilsberg.
FREYSINGEN, bisdom aan de Ifer, 't welk Van
Beyeren omringt word , en is deszelfs biflchop
een onmiddelbare ryks-ftand, welke onder denaartsbilïchop van Saltsburg ftaat, en zeer aanzienlyke
amten en goederen in de Oollenrykfche erflanden
bezit. De tegenwoordige biflchop Johannes Franciscus, gebore baron Ecker van Kupiing, heeft dit
bisdom zedert den 29. jan. 1695. bezeten, en den
ï9.nov. 1723. is de Beyeifche prins Johannes Theodorns tot zyn Coadjuteur verkoren. De hooftftad,
alwaar het biflchoplyke flot op een berg itaat, hiet
ook Freyfmgen, en legt aan de Ifer, daar 'er de
vloed Mofach invalt 15. mylen van Munchen.
Buiten de ftad leggen de kloolters Neuiïift , en
Weichen Stephan. NB. deze biflchop is den 23.
febr.l 1727. geitorven en door deszelfs Coadjuteur prins Johannes Theodorus van Beyeren, die
ook biflchop te Regensburg is, opgevolgt.
FREYSTAD, kleine ftad in 't Poolich-Fruiflen, in
liet i oolfch Kifielice genaamt.
FREYSTAD* kleine ftad in PiuiiTen, den koning
van Pruiflen toekomende.
FREYSTAD , kleine ftad in het erf-vorftendom
Crlogau in Silelien, 7. mylen van Frauftad, en 5.
van groot-Glogau. Voor deze ftad is in 't jaar 1709.
een nieuwe Luitcrfchc kerk en fchool volgens de
ond-Ranftadfche conventie geboud.
FREYSTAD , ftad in opper-Ooitenryk , 4. mylen
vzn Lints: daar behoort een klein gebied toe, 't
welk Machland genoemt word , en waarin de
twe kleine (leden Mathaufen en Greynam leggen.
FREYSTAD, ftad op een heuvel, aan den vloed
Wag in Hongaryen, zy heeft een hoog en fterk
flot , en niet ver daar van een gezondheidst>ad. Voor dezen hoorde zy den graaf van Fortgatfch, nu den graaf Wratiilau toe.
FREYSTAD , POOLSCHE FREYSTAD , RACKWITS,
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aan den vloed Elfa, op den weg van Cracau naar
Wenen gelegen. De ftad legt vierdehalf mylen van
Tefchen, en de burgers zyn meeftendeels linnewevers: zy hoort den graaf Gafchin toe.
FREYSTEIN, oude berg-vefting in opper-Ooftenryk , 2. mylen van Lints.
FREYWALDE, neringryk fteedje in het Silefifche
vorftendom Neus, onder het bisdom van Breflau
behorende.
FREYWALDE ,kleine ftad in het vorftendom Sagan
in Silelien, aan de grenzen van Lufatien.
FHIAS , ftad en hertogdom in oud-Caftilien, aan
den vloed Ebro, 2. mylen van Burgos, het huis
Velafco toebehorende.
FRIAUL, FRIOÜL , provintie in Italien , welke
ten ooiten aan het graaffchap Gorts, Crain, en de
zee-engte by Trieit, ten zviden aan het Venetiaanfche^ gebied, ten wellen aan de Marca Trevigiana
en Feltii, ten noorden aan een deel van Tyrol en
Karinthien grenit. Zy hoort de Venetianen toe 9
uitgenomen de ftad Aquileja met haar gebied, die
het huis van Ooilenryn bezit.
FRIBURG, t-REYBURG, kleine ftad aan de Elf in
het hertogdom Bremen.
FRIBURG , FREYBURG , oude ftad in neder«Stier«
marken, aan den vloed Pinck.
FRIBURG, FREYBURG, kleine ftad in opper-Beyeren in het rent-amt Burghaufen.
FR 1 Bus , beig-fteedje 111 de Satzer-kreits in Bohemen, aan de Voigtlandfche grenzen, daar men tin
en lood fmelt.
FRIBUST, zo noemt -men op de Franfche eylanden in America een fchip dat tot den roof ge wapent is. De commandeur en het volk dat tot zulk
een fchip behoort worden Fribufticrs, of wel Flibuftiers genoemt.
FRICENTI, kleine ftad in Principato Oltra in Napels , aan den vloed Tripalta, benevens een bisdom*
onder den aartsbiflchop van Benevento ftaande.
FRIEDAU , ftad in neder-Stiermarken aan den
vloed Trau, naar de Sclavonifche grenzen.
FRIIDBERG, kleine ftad in Silelien in 't vorften»
dom Jauer, aan den oorfprong van Queifle.
FRIEDBERG , vrye rykftad in Wetteravien 3. myl.
van Frankfurt, aaneen berg de hoogte genaamt,
benevens een kcyzerlyke ryksburg , waar op der
Wctteraufche ryks-ridderfchaps burggraaf en ridder*
hooftman woont, die hier hare Cancelary heeft.
Tot deze hoge bediening is 1710. de baron Johan
Ehrwein van GreifFenclau, keur-Mentflfche geheime-en regeringsraad, kameraar en ftadhouder-van
Rhyngau, verkoren.
FRIEDBERG, kleine ftad en verwoei! flot in opper-Beyeren op een heuvel in t rentamt Muncrjen,
niet ver van den oorfprong der rivier Acha, een
suur van Augsburg. Hier zyn beroemde horologie
makers, wier kunft wyd en zyd beroemt is.
FRIEDBERG , flot en heerlykheid in Zwaben, r*
myl van Buchau, den graaf Truchfes van Waldburg
toekomende.
FRiEDtBERG , kleine ftad in de nieuwe-marek

kleine ftad in groot-Polen, een myl van Grats,
heeft een Luiteri'che kerk, en komt den generaal
van groot-Polen Radomicki erflyk en in eigendom
toe.
FREYSTADLEIN , kleine ftad benevens een fraai
flot in het vorftendom Telenen in opper-Silefien Brandenburg

f

3. mylen van Driefen

?

en 8. van
Cuftrin^

FRÏ:

FRI. FRO.

Cuftrin, ondèf de Landsbergfche kreits behorende,
fchoon de Friedebergfche kreits naar haar genoemt
word.
FRIFDEBURG, berg-flot en amt in het graaffchap
Mansfeld, den graaf van Mansfeld toekomende,
FRIEDECK, ftad benevens een heerlykheid in het
vorftendom Tefchcn in opper-Silefien , aan den
kleinen vloed Oftra, aan de Moravifche grenzen,
komt tegenwoordig de gravin van Prafchma toe.
FRIEDECK, ftarosdy in het Waiwoodfchap Culm,
in 't Poolfch PruilTen.
FRIEDELSHEIM, vlek met z. kaftelen in de neder-Palts, een myl van Neuftad, den keurvorft van
de Palts toekomende.
FKXEDENSBÜRG, nieuw geboud prachtig luft-flot
des konings van Denemarken op het eyland Zeeland.
FRIEDENSTEIN , vorftlyk refidentie-flot te Gotha,
voorheen Grimmenltcin genaamt.
FRIEDERICKENBERG, fchoon lufl-flot in 't vorftendom Anhalt niet ver van Zerbft, 't welk de tegenwoordige vorft 1704. heeft laten bouwen, en
naar zyn eerfte gemalin Friderica, een gebore hertogm van Saxen-Gotha, alzo laten noemen.
FRIEDEWALD, fchoon en fterk jacht-flot en amt
in neder-HelTen,3.uren van Hirfchfeld,in Sullingswald.
FRIEDEWALD, flot, amt, en vlek in het graaffchap Sayn aan den Rhyn, den hertog van SaxenEifenach uit de erffenis van zyn moeder toekomende.
FRIEDEWTUNTSCH, flot by Gandersheim aan het
dorp Ulhaufen, in het Wolffenbüttelfche.
FRIEDLAND, ftad en heerlykheid in neder-Lufatien, het heermeefterdom van de Johanniter-ordc
in de marek Brandenburg toekomende.
FRIEDLAND, kleine ftad in necter-Silefien, in het
vorftendom Schweidnits, aan de Boheemfche grenzen. Hier word fynpapier, en het zachtfte linnen
gemaakt.
FRIEDLAND, ftad aan den' vloed Steina in het
vorftendom Oppeln in opper-Silefien.
FRIEDLAND , ftad in het Mccklenburgfche in de
heerlykheid 'otargard , aan de Pomrnerfche grenzen.
FRIEDLAND, ftad benevens een flot in de koninggratzer kreits in Bohemen , aan de Silefifchc
grenzen.
FRIEDLAND, ftad, benevens een flot India genaamt, in de Buntfler kreits in Bohemen, aan de
Sechsftcdfche grenzen, den graaf van Wallenftein
toebehorende.
FRIEDLAND , kleine ftad in het landfehap Pomerellen in Poolfch-PruifTen.
FRIEDLAND, amt en oud flot aan den vloed Leine
in het keur-Hanoverfche gebied, aan de Heflifche
grenzen.
*
FRIEDLINGEN, oud flot en herberg een vierendeel myl van Bazel , daar 1702. een flag met de
Franfchen voorviel, 't is tegenwoordig gants om
OT geworpen.
FIUELENDGRF , markt-vlck en amt in neder-

HelTen, een myl van Ziegenhahn, en tot het graaf?
fchap Ziegenhahn behorende,
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FRIEOLAR, 7.ie Fritzlar.

FRIESACH, ftad in Karinthien, den aartsbiffchop
van Saltsburg toekomende. Zy heeft twe hoge
berg-kaftelen , waarvan het éene Griesberg hiet,
daar de Saltsburgfche ftadhouder zyn reiidentie op
houd.
FRIGNANA , een van de 7. kleine landfehappen
uit welke het hertogdom. Modena in Italien bellaar.
F R I O , CAPO F R I O , een zeer koud voorgebergte

in Brazilien in zuid-America.
FRIOU , beduid in de levant zo veel als een canaai of vaart.
FRISACK, kleine ftad aan den Rhyn, in de middelmark-Brandenburg, de heren van Bredow toekomende.
FRISCH, de wind waait frifch, betekent op zee
zo veel als, hy word fterk.
FRISSCHE H A F , is een zeeboezem van de ooitzee, tuflehen de Pruiffifche kuilen en het eyland
FrifchNehrung , die zich door een kleine engte
met de zee verenigt. Hy is 13. mylen lang en 15*
breed, komt den koning van PruuTen toe , en moet
met het zo genaamde grote haf in Pommeren met
verwart worden.
FRISCH NEHRUNG , eyland in P rui ffen, welk door
de 2. weftelyke monden der Weixel, het Fniiche
Haf en de ooft-zee gemaakt word.
FRIESEN, hieten de cieraden die buiten om de
kanonnen gédraait zyn.
FRIESLAND, word gezegt een groot eyland hy
Groenland te zyn, evenwel weet 'er hedendaags
niemand meer van.
FRITTOLA, beroemt gezondheids-bad in de provintie di Lavoro in Napels.
FRIJÜLI, zie Friaul.

FRITZLAR , ftad en amt in neder-Heflen aan den,
vloed Eder, den keurvorft van Ments toekomend e , 3. uren van Homberg. Het St. Katharynenkloofter aldaar is 1717, van den keurvorft van Ments
weer herftelt, en aan het Uriulinen vrouwen kloefter overgegeven.
FROBERG , een heerlykheid in Sundgau.
FRODESHAM , ftad in .Cheshire in [ingeland, i r .
Engelfche mylen van de ftad Chefter.
FROHBURG, marktvlek en flot aan de Wyra in
MeiiTen, 1. myl van Borna, is in juni 1719. over
de helft afgebrand , en hoort tegenwoordig den
keur-Hannoverfcben geheimen raad en groot-voogt
van Zeil, Philips Adam, edel heer van Elts, toe.
FROHNDORF , heerlykheid flot en vlek in Thuringen, hoort de heren van Werthern toe.
FRONLEITEN, een fchoon vlek, flot en abdy in
neder-Stiermarken 3. mylen boven Gratz.
FRONSAC , ftad in het gouvernement van Guienn e , aan den vloed Dordogne, benevens den titel
van een hertogdom in Vrankryk.
FRONT van een vefting is'het gene dat tuflehen
de fpitzen der twe naaftgelege Baitions, naamlyk
degordyn,, en wat tuflehen de twe baftions, die
tegcM-

FRO. FRU. FUE. FUG:
tegen elkander overftaan, begrepen is. Men noemt
l1€t anders Ie Tenaille of Face de Place.
FRONT van een regiment of compagnie is de
eerfte rey foldatcn.
FRONT , Had benevens een fchoon ilot in de
provintie Canaveie in het gebied van den hertog
van Savoyen.
FRONTENAC, Franfch kafteel m nieuw-Vrankryk
in noord-America aan een meir van den zelven
naam, 't welk 1673. tegen de Irokoizen aangelegt
wierd.
FRONTENHAUSEN , raarktvlek m neder-Bcyeren
aan de Vils, onder 't rent-amt Landshut behorende.
FRONTIEREN, zyn de grenzen van een land.

FUH. FUL. FUW. FUN. 2m
takken, en horen tot de Schwabifche bank; Hun.
graaffchap legt van den Donau wat naar den vloed
Her heen, en aan de grenzen van het markgraaffchap Burgau.
FUHNE , vloed in het Anhaltfche, welke uit de
Moeraflen, de Fuhne genaamt, ontipringt, en zich
ten dele by Steinfurt m de Mulde , ten dele by
Dröbel in de Saai ftort
FUHNE, kleine vloed in de marck-Brandenburg,
op de grenzen van de Ucker-cn middel-mark 3 flor:
zich in den Oder.
FLODDBR-MYN, zie Fougade.

FUKÏN , hoge berg in de provinte Junnan in China, niet ver van de ftad Kiocing. Boven op den berg
is een bron, welke gezegt word het verftand der
FRONTIFR-VESTINGEN , zyn gefoitificecrde en jongelingen te fcherpen,
aan de grenzen van een land leggende fteden en
FULDA, vorftelyke abdy, welke ten weften en
kaftelen.
noorden aan Heften, ten ooften aan Thuringen en
FRONTIGNAN , FONTIGNAN, kleine ftad in ne~ Franckenland, en ten zuiden ook aan Franckenland
tter-Languedoc , aan het meir Maguellone , daar en aan de graaffchappen Hanau en Ilenburg grenfh
goede mufcadelle - wyn groeit, 6. Franfche mylen De abt is een vrye ryksftand, en crf-kancelier der
van Montpellier.
keyzerin, uit welken hoofde hy dezelve by de kroFR OOM E , vloed in Engeland , welke door de ning de kroon opzet, gelyk ook primaat van Gal»
lien en Germanien. De tegenwoordige abt van Fulftad Briftol loopt.
FROSE , kleine ftad aan de Elf in het hertogdom da is Adolfus, gebore vryheer van Dahlberg, en
voorheen Proobit van Zeil, is geboren den 29. mey
Maagdeburg, anderhalf myl van Maagdeburg.
FROSE , vlek in 't vorftendom Anhalt , aan de 1678. en den 8. april 1716. verkoren. De hooft-en
Halberftadfche grenzen, onder het ambacht Hoymb refidentie-ftad hiet ook Fulda, legt aan den vloed
van den zelven naam, en 8. mylen van Eyfenach,
behorende.
FULDA, vloed in de abdy Fulda, welke 2.mylen
FR os TE , kleine ftad en haven in de provintie
van de ftad van den zelven naam ontipringt, en
Drontheim in Noorwegen.
FROUARD, C A P D'AVANCE, voorgebergte in *t •eindelyk by de Bronswykfche ftad Minden zich met
land van Magellaan in zuid-America, aan de zuide- de Werra verenigt , wanneer zy beyde hunnen
lyke kuft, 't welk zich het verfle in de Straat van naam verliezen , en daarna de Wezer genaamt
Magellaan uitftrekt. Men ziet daar noch de puin- worden.
FULDISCHE MARCK, zie B'mgenkeim.
hopen van de ftad St. Philippe welke de SpanjaarFULIGNO, zie Foligni.
den voorheen bouwden, toen zy zich van de geFULNECK, kleine ftad en ilot in Moravien, aast
melde Straat meefter wilden maken.
•FRUART, kleine ftad in Lotteringen aan de Moe- de Sileïïfche grenzen,
FULTENDACH, Benediktyner kloofter in Zwaben,
zel, 1. myl van Nancy.
JFRUSINO, kleine ftad in 't pauflyk gebied inCam- onder 't ftifi Augsburg behorende.
pagna di Roma in Italien.
FUMAT, vlek in de Ooftenrykfche Nederlanden
FUEGO, ISLA DE FUEGO , een van de eylanden -aan de Maas, tuftchen Charlemont en Mezieres*
van Capo "Verde in de Atkntifche-zee, het is kkin, daar goede lyen gevonden worden.
en heeft een vuurfpuwenden berg.
FUMIE , abdy in Savoien, niet ver van Conflans,
FUENCALIENTA, klein vlek in nieufv-Caftilien in aan de grenzen van het landfchap Tarantaife.
Spanjen , by den oorfprong van den vloed XaFUNCHAL, hooftftad op het eyland Madera, belon.
nevens een haven en bisdom, den koning van PorFUENCHEU, ftad in China.
tugaal behorende.
FÜENGIROLA, kleine en oude ftad i n ' t keningFUNCTIE, een amt, of de bediening daar van.
ryk Granada in Spanjen aan de Middelantfche-zee,
FUNDAMENTELE W E T T E N , zie Ryksfundamentek
6. mylen van Malaga.
Wetten,
FUENTARABIA, zie Fontarabie.
FUNEN, een van de Deenfche eylanden tuftchen
FUENTE DUENA, ftad aan den Taag in nieuw- de grote en kleine Belt, De eerftgenoemde fcheyd
Caftilien.
het van Zeiand, de andere van Jutland af. Het is
FUENTES, ftad en graaffchap in 't koningryk Ar- vruchtbaar aan koorn erf appelen. Daar zyn 9. fteragon aan den vloed Ebro , 3, mylen van Sara- den , 21. ambachten, 264. kerken , 1442. hele en
281. halve boerehoven. Othenfee is de hooftitacU
gofta.
FUGGER, de ryksgraven van Fngger en vryhe- daar de Lutherfche biffchop van dit ftift zyn zetel
ren van Kirchberg en Weiftenhorn hebben hun goe- houd.
deren om Augsburg, gelyk ook den Fugger-hoi te
FUNFKTRCHEN, VYFKERKSN , ftad in • neder-OnAugsburg. Zy delen zich in zeer veel linien en neven- garyen aan den vloed Keoritz, benevens een fterk
T t
Üot
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Hot , en een bisdom onder den aartsbiffchop van fiot, en hoort tegenwoordig den graaf van HohGran behorende. Zy is in het jaar 1686. den 1 ur- berg toe,
I^URSTENWALDE, kleine welgeboude en neringken afgenomen.
r,
FÜNGIANG , grote ftad in de Chineefcnc provin- ryke^ftad, benevens een wyd-uitgeftrekt amt in de
middel-marck-Brandenburg aan de Spree, drie mylic Xenfi.
. -. . r .
len van Franckfurt, daar tegenwoordig het ftift Le~
FÜNMING, grote ftad in de Chinccfchc provintie bus en deszelfs Domkerk gevonden word.
Peking.
FURSTENWERDER , kleine ftad in de UckerFUÜGO, zie Fuego.
. . . - , . .
marck, de graven van Schwerin tegenwoordig toeFUQUIEN , FOCHIEN , provmtie m China langs komende.
3e zee tuffchen de provinticn Chequian en QuanFURSTEN-ZELL, ryke Ciftercienfer abdy in ne~
t u n ^ De hooftftad hiet Focheu, en is een wyd- der-Beyeren, tuffchen de rivieren Inn en Vils.
beroemde kcopftad.
F U R T , kleine ftad en flot in neder-Beyeren, in
FURNES, VEURNEN, kleine, maar fchone ftad, 't rentamt Straubingen, aan den vloed Chamb, 8,
benevens een abdy en Caftelany in Ooftenryks mylen van Straubingen en 2,3. van Munchen.
Vlaanderen, 2. Franfche mylen van Nieupoort. Zy
FURTH, groot marktvlek en voogdy in het An<
is in den Utrechtfchen vrede ter gunfte van het huis fpachfche gebied, een kleine myl van Neurenberg
van Ooftenryk aan de ftaten generaal afgeftaan , aan de Pegnits gelegen. Het hoort tot het hoge
en in den Badenfchen vrede den keyzer ingeruimt. ftift Bamberg , maar de markgraaf van Anfpach
FURSTENAU, vorftlyk lufthuis in 't Bronswykfche heeft 'er de Territoriale jurisdictie en een geleidsgebied , tegenwoordig de regerende hertogin van huis, en het opzicht over de kerk-en fchool-amtea
Bronswyk-Wolftenbuttel toekomende.
heeft de raad van Neurenberg. Hier wonen vele
FURSTENAU, fterk-flot in Graauw bunder-land, 2. Joden, die 'er een Synagoog hebben.
mylen boven Ghur: het hoort den biflchop van
FUSE, bekende vloed in 't Luneburgfche, ontChur t o e , en legt 'in Tummelefch.
fpringt niet ver van Barum in 't WolfFenbuttelfche 9
FURSTENAU , fterk-flot en markt vlek in Franc- loopt door het ftift Hildesheim naar Peina, neemt
kenland, de graven van Erpach toekomende.
de rivieren 't Zwarte water, de Erfchc en Aue inP
FURSTENBERG , een vorftelyk Wollfenbuttelfch en giet zich by Zelle in de Allen
amt en Hot op een rots, niet ver van de Wezer.
FUSIL , FUSILIERS, zit Snaphaan.
FURSTENBKRG, graaffchap in het landgraaffchap
FUSSEN , kleine ftad aan de Lech in Zwaben 9
Baar in Zwaben, 't welk zich van 't ooften ten onder het bifdom Augsburg behorende, 't ïs een
weften van 't bisdom Conftans af tot aan Brisgau pas in Beyeren en Tyrol, en hier is de beroemde
uitftrekt , maar het flot en Stamhuis legt in het Benediktyner abdy van den eerften Duitfchen apcZwarte woud. Het Furftenbergfche geilacht ver- ft el Magnus.
deelt zich in twe hooftlinien, naamlyk in de vorFUST , een Iaftfchip met een lage boort , waar
ftelyke of Heiligenbcrgfche, en in de graaflyke, of op "men zeylen en riemen gebruiken kan; zy dieBloembergfche. Deze laatfte beftaat weer uit twe nen op den Donau.
linien, te weten uit de Bloembergfche of MoesFUTTACK , ope plaats in opper - Ongary en aan
kirchfche en uit de Stulingfche, en behoren tot de den Donau, tegen over Peterwaradcin, daar 1716,
Zwabifche bank. De vorftelyke of Heiligenberg- en 1717. de generale verzameling der keyzerlyke
iche linie is 1716. met Antonius E g o , ftadhouder troepen was, toen de veldtocht tegen de Turken
van het keurvorftendom Saxen uitgeftorven, en de geopent wierd.
landeryen zyn de beyde graaflyke familien toegeFUTU , zie Fetu.
FYRTH, zie JEftuarium.
vallen, waar van altyd de oudfte van ieder linie
den vorftelyken titel voeren zal. Zie Moeskirchen en
Het overige zie op den Letter V,
Stulingen.
FURSTENBERG, is ook een voornaam vryheerlyk
G.
geilacht in Saurland.
FURSTENBERG, kleine ftad in neder-Lufatien aan
den Oder , 3. mylen van Guben. Zy hoort den
ABALES, tegenwoordig Gibel, een zeeftad m
hertog van Saxen-Merfeburg t o e , en brouwt goed
Syrien.
bier, dat langs den Oder vervoert word,
GABARE, een foort van platte en wyde vaartuiFURSTENFELD, ftad aan de rivieren Veiftrits en gen met zeylen en riemen, welke men op enige
Laufnits, in neder-Stiermarken, aan de Ongarilche rivieren, die tot andere fchepen niet diep genoeg
zyn, voornaamlyk op de Loire gebruikt, en zyu
grenzen.
FURSTENFELD, aanzienlyke Giftercienfer-abdy dezelve bequaam om de Lading daar mee aan 't
in 't bifdom Frey fingen in Beyeren, niet ver van fchip te brengen.
Bruck.
GABARET,GAVARET, ftad in het landfchap ConFURSTENFELD, open fteedje in de nieuwe-mark- domois in Gaskonje in Vrankryk, aan den vloei
Brandenburg, tot het amt Quartfchen behorende.
Gelife, 6. mylen van Condom.
FURSTENTEIN , fterk berg-flot , heerlykheid en
GABEL, kleine ftad in de Buntflauer kreits in Bo»
een oude land-weer in het vorftendom Schweidnits hemen! heeft een fraai Dommikancr kloofter.
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GABELLA, kleine ftad in het landfchap Hertzede- fchen den vloed Niger en het landfchap Guinee,
vina in Dalmatien, aan den ooltlyken oever van dat zyn eigen koning heeft , en wiens hooftftad
den vloed Narenza, de Venetianen toekomende.
den zelven naam voert , welke wel groot, maar
GABELLEN, betekent allerlyfchot en lot, in Vrank- met geen muren omringt is, en fierken handel met
ryk word de impoft alzo genoemt, die op het zout doek dryft. Hier is ook een fterke flave markt,
gelegt is.
en daar vallen veel citroenen, rys, en meloenen.
GAEERCK, zekere landftreek in Crain van 2. of 3.
GAJANITEN , chriftelyke ketters die van de Eumylen tuffchen Trieft en Senofetfch, die noch gras tychianen afftamden, en leerden dat na de vereninoch aardryk, maar blote rotzen met loffe ftenen ging der beyde naturen in Chriftus deszelfs lyf onondermengt heeft, die de wind, wanneer hy itcrk veranderlyk was, en dat hy honger noch doril: of
blaaft, heen en weer waait, zo dat 'er geen menfeh enige andere zwakheid voelde.
reyzen kan.
GAJAZZO , zie Cajazzo.
GABERTSHAGEN,een voiilelyk amthuis, 3.mylen
GAIDUROGERISSA , klein eyland in de Middelantvan WülrTenbuttel.
fche-zee, niet ver van het eyland Candia.
GABiN,itadin groot Polen ia het Waiwoodfchap
GAILDORF, kleine ftad , heerlykheid en flot in
Rava.
Franckenland onder de graaftyke Limburgfche goeGABTONS, zie Schanskorven,
deren behorende, 3. mylen van Schorndorf,en anGABONS , koningryk in het landfchap Biafara in derhalf myl van Zwabifch-Hai, niet ver van Koneder-Ethiopien in Africa.
cher.
GABRIELE , matige vloed in nieuw-Caftilien, welke
GAILLAKD , amt in 't hertogdom Savoien , aan
op de grenzen van Arragon ontfpringt, en in het het meir van Geneve, benevens een-ftad van den
zelven naam.
gebied van Valencia in den vloed Xucar valt.
GADARO, eyland in de zee van Marmora.
GAILLON , fchoon lufthuis in Normandyen, den
GADEMES, groot landfchap en Woefteny in Afri- aartsbiffchop van Rouen toekomende, tuffchen Paca in Biledulgerid, tuilchen de woeftyn Fezen en rys en Rouen, benevens een voortreflyken tuin,
Guerguela, benevens een Had van den zelven naam fchoon Karthuizer kloofter, en andere koftelykheaan den vloed Capfus,
den.
GADEBUSCH , kleine Had in 't hertogdom MeckGAIMERSHEIM, marktvlek in opper-Beyeren, onlenburg , den hertog van Mecklenburg- Schwerin der 't rent-amt Munchen behorende.
toekomende, vierde half myl van Wismar. In deGAINO, zie Gonga.
cember 17iz. viel 'er by deze plaats een hard geGAIOLA , klein eyland in de golf van Napels.
vecht tuilchen de Zweden en Denen voor, waar
GALA , zie Galla.
in de laatfte overwonnen wierden.
GALACZ , kleine Turkfche ftad in Moldavien 1
GADERSCHLEBEN, GATERSLEBEN, vlek en groot aan den Donau..
amt aan den vloed Selcke in 't vorftendoin HaiberGALAN, kleine ftad in de provintie Armagnac,
iïad,waar by het Gaderflebifche meir,'t welk voor in Vrankryk, niet ver van Bigorre.
enige jaren tot ackkerland gemaakt is, en zich tot
GAIANTHA, vorftendom in Ongaryen, waar naaiAfcherfleben toe uitftrekt.
de Efterhafi den vorftelyken titel voeren.
GAESEEEK, vrye heerlykheid in Brabant, 2.myl
GALAPAGAR , ftad in het kleine landfchap Manvan Bruffel.
cantes 2. mylen van't Efcurial in nieuw-Caitilien.
GAETA , CAJETA , een der fterkfte fteden in 't

koningryk Napels, aan de golf van Gaëta in Terra
di Lavoro, benevens een ïlot, citadel en fchone
traven, welke by den mond aan weerskanten door
twe veilingen gedekt word. Zy legt 10. Duitfche
mylen van Capua op een Schier-eyland, en de haven, die van middelmatige grootte is, is door het
daar by leggende voorgebergte zeer veilig. Hier is
ook een biflehop , die onder geen aartsbirTqhop
Haat, maar van den koning van Napels aangeftelt
word. In 't jaar 1707. wierd deze plaats door de
keyzerlyken onder den graaf van Daun ftormenderhand verovert , en de onder-koning , de hertog
van Efcalona» die zich na de verovering der ftad
Napels hier naar toegeretireert had, benevens ander e ftandsperibnen gevangen genomen, de bezetting
tot krygsgevangen gemaakt , en alle ftukken en
munitie wierden buit. In 't jaar 1711. heeft men
begonnen fterk aan de vtfting-werken te arbeyden,
€ÏÏ een zo genaamt waterkaiteel aangelegt.
GAGE, foldy, bezolding,
GAGO , koningryk in Negritien in Africa 5 tuf-

GALAPES, zie Gatlapagos.

GALARETA, vlek in het kleine landfchap Alaba
in de provintie Biscayen in Spanjen, 11. mylen van
St. Sebaftiaan.
GALASO,kleine vloed in Napels in het landfchap
Otranto, welke in 't Appennynfche gebergte ontfpringt by Oria, en zich by Taranto in de golf van
Taranto ftort.
GALATA, Turkfche ftad van 2. Italiaanfche mylen in den omtrek in Romania, aan de haven van
Conftantinopel , zy word onder de voordeden
van deze ftad gerekent. Zy heeft goede fabryken,
en daar wonen veel grieken, ook hebben 'er de
Roomsgezinden 5. kloofters, In 't jaar 1712. zvn
'er door een brand 1800. huizen en 8000. winkels
in de alch gelegt.
GALATIA, Turks landfchap in Natoliën in Azien,
't welk de Turken Galas noemen.
GALAURE, kleine vloed in Dauphmé in Vrankryk , welke zich in de Rhone ftort.
GALCHAN, eerfte ftad in China, wanneer men
uit de provintie Damia in groot Tartaryen door de
Tt 1
poort

GAL:
poort van den groten muur inkomt, aan den vloed
Lungo. Zy is met een hogen muur en flerke torens voorzien.
GALE , gefortificeerde Had en haven , de Hollanders toekomende, on het eyland Ceylon.
GALEAS, is een foort van een groote galey met
een laa<* boort, in den Archipel en de Middelantfche-zee gebruiklyk, welke men zo wel met roeien
als met zeylen voortzet, en welke maften heeft,
ïiaamlyk de grote , de voorfte en de achterfte
maft, en hier in is zy onder anderen ook van een
galey onderfcheyden, die geen achter maft heeft.
Men kan ook op de GalealTen de maft niet neerleggen , gelyk men op de galey en gewoon is te doen.
Zodanig een galeas heeft aan ieder zyde 32,. roeibanken , en aan ieder riem 6. of 7. roeiers. Op den
voorfteven heeft zy drie batteryen, waar van de
laagfte twe ftukken van 24. pond voeren en de
xierde twe van tien pond. Op het achterkafteel
heeft zy twe batteryen, ieder van drie 18. ponders.
GALE , graaflyk en vryheerlyk gedacht in 't ftift
Munfter en de Rhynlanden, 't welk het amt'van
erfkameraar in het gemelde bisdom bezit, en aan-'
zienlyke erfprebenden in verfcheyde ftift en heeft.
GALERA CAPITANA, word de vooinaamfte galey
,fan een koningryk of een republyk genaamt.
GALERATA, zie Galareta.
GALERE PATRONE , is de naafte na de Galera

Reale in Vrankryk, Toskanen en Malta.
GALERYEN, vind men aan beyde zyden van het
fchip, in 't welk men Uit de Cajuit gaan kan, en
het zyn verdekte en uitftekende gangen, welke te*;en het achterkafteel van het fchip over 't boort
heen gaan. In de eene doet de captein zyn genoeg , maar in de andere word allerly goed geGALERE ROIALE , is de voornaamfte

galey in

"Vrankryk , na dat de Galera Capitana afgefchaft
fs.
GALEY, is een foort van fchepen met een laag
boort, waar op men zo wel zeylen als riemen gebruikt, en welke in 't gemeen maar twe maften
heeft. Haar gewone langte is 22. vaam , en de
breedte in het midden 3. vaam. Benevens twe ftukken van middelmatige grootte en twe noch kleineje is zy ook met een taamlyk groot ituk voorzien,
s
c welk men Courfier noemt. Dit ftuk, welk op
het voor-katteel geplant word, om over de Sneb
ïe ichieten, voert een drie-of vier-en twintig ponder, bchoon de Gaieyen door den bank zich met
Yer van den oever begeven, zo gebeurt het doch
ïcmtyds dat zy diep in zee fteken. Op ieder zyde
izyn 25. tot 30. roeibanken, en aan ieder 5. of zes
loeiers. Men heeft lichte en ook Baftert-Galeyen ,
•waar van de .eerft genoemde op de oude manier
geboui zyn, en een naauw en fpits achter-kafteel
üebben. Maar de ballert-galeyen zyn de gemeenft e , welke met een breed achter-kafteel voorzien
&yn.
GALERY , is een kleine gang van houtwerk,
w^lke aan alle kanten boven en, onder met iterke

elke planken belegt is, dien de belegeraars over 1
gracht, die reeds met takkeboflen of andere zai
geviilt is, leggen , op dat de mineurs veilig ï.
werk doen , en een myn maken kunnen. M
noemt ook de gangen welke aan een vefting on<
om den wal gemaakt zyn, om daar door het 1
neren der belegeraars te ontdekken, Galeryen.
GALERY, hiet ook een prachtige gang op e
kafteel, die met allerly koitelyke fchilderyen v
ciert is.
GALGOZ , kleine ftad in opper-Ongaryen.
GALIEES, volkeren in het landfehap Guiana
zuid-America, welke om de rivieren Combo
Guienne wonen.
GALICIEN, zie Gallicien.

GALICZIN, ïlot, ftad en vorftendom in Mosl<
vitifch-Tartaryen, tuflehen Wiatka en Caftromok
gorod, waar naar een vorftelyke familie in Mos*
vien den naam voert.
GALINDERLAND , landfehap in yt Brandenbu
Pruiflèn.
GALIOOT , een kleine foort van gaieyen, dat t
een advys-jacht dient, om dat het inel in 't zeyl
is, en op ieder zyde 16. of 20. roeibanken hee:
waar van elk maar één roejer heeft, en zyn
roejers te gelyk foklaten , die na het roejen ï
mufquet weer moeten ter hand nemen. Het is n:
maften voorzien, en voert enige kleine kanonnc
Men gebruikt ze veel in Holland, en doet m
de zelve grote reyzen, ja heel naar Indien. E
bombardeer Galioot is een plat fchip van iterkhoi
en heeft geen verdek, men gebruikt dezelve o
de mortieren te voeren, die men op een valf
verdek onder in 't ruim zet.
GALITA , eyland in de Middelantfche-zee , ti
fchen de kuiten van Sardinien en Africa.
GALLA, of Gala word aan grote hoven, inzo;
derheid aan het keyzerlyke genaamt, wanneer m<
op geboorte-dagen en andere vreugde-feeften m
ongewone en prachtige kleren verfchynt. Aan h
keyzerlyke hof is deze kleding zwart op nieuwjaa:
pinkiteren, fakramentsdag en kersmis, zwart m
de ridderorde van het gulde vlies en met edelg<
fteentens op paaflehen. Met goudverf en edelgj
fteentens op de geboorts-en .naam-dagen des regi
renden keyzas en derseyzerinne,met gouden ede
gefteentens op de geboorte-en naamdagen der ke1
zeiiune-weduwe en der regerende koningin \i
Spanjen. Gekleurt en met edelgefteentens bezet c
de geboorte- en naamdagen der aartshertoginnen
en geideurt met goud op des konings van Porti
gaals geboorte-en naam-dag.
GALLAPAGOS, GALAPES, zyn verfcheyde ondi

en aan beyde zyden der linie leggende eylanden
de Zuid-zee by America, 110. mylen van 't vaf
land.
GALLASCH , GALLAS , aanzienlyke, adelyke t

nu ryks-graaflyke familie in 't biidom van Tren
waar uit de beroemde keyzerlyke generaal luitena
in den dertig jaren oorlog, de graaf Matthias v;
Gallafch, en de tegenwoordige keyzerlyke minift
Johan W e n z J , graaf van .Gallafch, geiproten zy
GA

GAL.

GAL. GAM.

GALLEGO,kleine ftad inde provintieEftremadura
In Portugal, niet ver van Leiiïa.
GALLEGO, vloed in Arragon in Spanje, die by
Saragoifa in den Ebro valt.
GALLENBKRG , de ryksgraven van Gallenberg
hebben hun goederen in het hertogdom Crain, en
bekleden het landvoogt amt in het gemelde hertogdom. Hun Hamhuis, het flot en de heerlykheid
Gallenberg, 6. mylen van Laybach, bezit de graaf
Xaveri van Lichtenthurn.
GALLERA, klein , laag en onvruchtbaar eyland
by zuid-America, in de bocht van Panama, tuffen en het voorgebergte Garrachine en het Paarlen
eyland.
GALLES, zyn in Ethiopien een foort van Africanen , die geen vafte woonplaats hebben, maar langs
het land zwerven, en de reyzigers oppaiTen.
GALLEVESE, een diftricl: in het landfehap Brie in
iVrankryk, aan den vloed Marne.
GALLIANA, kleine ftad in het gebied der republiek Lucca aan den vloed Serchio in Italien.
GALLIANO, kleine ftad in 't hertogdom Milaan
aan de grenzen van het* graaffchap Como, de graden van Pietra Santa toekomende.
GALLICANO, vlek in den kerkelyken ftaat in Italien in Campagna di Roma , 2. mylen van Romen.
GALLICIEN, provintie in Spanjen, welke noch
'den titel van koningryk voert, maar tegenwoordig
evenwel een deel van het koningryk Leon is. Zy
grenft ten ooften aan Aiturien en Leon, ten zuiden aan Portugaal, ten weiten en noorden aan de
'Atlantifche-zee. De lucht aldaar is vochtig en ongezond, het aartryk bergachtig en in het midden
onvruchtbaar en woeft , maar naar den zeekant
vruchtbaar aan weyland en koftelyken wyn. Men
vind 'er ook veel goud-koper-lood-yzer-en vermilioen-inynen. Zy is omtrent 50. mylen lang en 40.
breed, en heeft 64, iteden,
GALLICIEN , NIEUW GALLICIEN , landfehap

in
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van de zee omringt is,en alleen door een brug,die
van een fterk flot befchut word, aan het land gehecht is.
GALLIPOLI , in het Turkfch Gelbole , ftad in
Romanien aan het naauvv -van Gallipoli. Zy heeft
drie Italiaanfche mylen in den omtrek, is met g^cn
muren omringt, heeft een goede haven, en word
van Grieken, Joden en Turken bewoont. Deze
plaats had in 't laar 1707. het ongeluk dat de brand
in het kruid-magazyn floeg, waar door hetzelve
in de lucht fprong en veel inwoners ellendig om \
leven quamen.
GALLNOCK, flot en heerlykheid in opper-Crain*
5. mylen van Laybach, den baron Valvafor toekomende.
GALLO, voorgebergte aan de kutten van Morea,
tegen over de ftad Modtin.
GALLO, klein onbewoont eyland op de kuft van
Popayan 'm zuid -America , heeft goed timmerhout.
G AL LOWAY, graaffchap in zuid-Schotland , 't welk
ten ooften aan Nithesdaie, ten noorden aan de provintien Kyle en Carrick, ten zuiden en wetten aan
de Ierfche zee grenft. Het levert veel wol en goede
paarden uit. Zie Galwy.
GALOPE , GULPE , kleine vloed in het hertogdom
Limburg, welke zich in den vloed Geul niet ver
van Fauquemont ftort.
GALUMBAZ , kleine Turkfche ftad in Servien aan
den Donau.
GALWAY, GALLOWAV, graaffchap in de Ierfche

provintie Connaugt, 't geen ten noorden aan het
graaffchap Mayo en Rofcomon ten zuiden aan het
graaffchap Clare, ten wetten aan de Atlantifchezee, en ten ooften aan het graaffchap Rings grenft.
De hooftftad Galway aan een baai gelegen is beveftigt, fchoon, volkryk en heeft een goede haven.
GAM , zie Jama^crod,
GAMBARARO, fchoon en fterk bewoont vlek in
hetVenetiaanfche landfehap Paduano,by den vloed
Brenta.
GAMBEA, klein koningryk en ttad in Nigritien in
Afiica , aan den mond van den vloed Gambia,
die een arm van den Niger is, en by Capo Verde
in de Atlantifche-zee valt.
GAMBERG , kleine ftad aan de Tauber in Frankenland, in het graaffchap Wertheim.

noord-America in Mexico , 't welk aan de zee
legt, en anders ook Guadalajara genoemt word.
GALLINIANA , GALiiGNiANa , fraai fteedje en
flot in Ifterryk, tot her graaffchap Mitterburg behorende.
GALLIOEN, zo noemen de Spanjaarden alle hun:
Be grote fchepen, die zy naar Vera Crux in nieuw
Spanje zenden. Uit diergelyke fchepen beftaat de
Spaanfche zilvervloot. Zy dienen zo wel tot de
GAMBIE, GAMBIA, een fort in Guinee, de Enlading als tQt befcherming.
gelfchen toekomende welke het de FranfTchen
GALLIOEN , betekent by ons de fnuit van fregat- in deze eeuw afgenomen , maar naderhand voor
ten , pynaiTen en andere zware fchepen, daar de IÖÖOOO. kronen weer ingeruimt hebben. Hier
foldatcn en matrozen hun gevoeg doen, en daar zegt men dat in het jaar 1713. nieuwe goud-mynen
de gene die het verbruid hebben te water en te 'ontdekt zyn.
brood opgeiluten worden. Het Gallioen beftaat
GAMBINA , vloed in het hertogdom Milaan 9
uit veel houten, welke een deel van een cirkel uit- welke in het Cremoneefche gebied niet ver van
maken , en van veren te zamen f pits toelopen.
Cafal Maggiore ontfpringt , en by Tor d'OGALLIPOLI, kleine, maar welgeboude en gefor- glio in 't hertogdom Mantua in de Oglio
tificee de ftad in 't ryk van Napels,in het lanFfchap valt.
Otranto aan de golf van Taranto benevens een
GAMBON , kleine vloed in Normandyen, die zich
goede haven, en een bisdom, onder den aartsbis- in de Seine ftort.
fchop van Otranto ftaande. Zy dry ft Herken koopGAMMACORURA, berg op het Moluckifche eyland
handel, legt OP een land-tong, welke te enemaal Ternate, die altyd vuurfnuwt.
A
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GAMMHR, een ftreeklands.ini de provintie Aggerhus in Noorweaen.
GANACHE, ftad'enflot in de provintie Poitou,
aan de grenzen van Bretagne.
GANCKHOFEN, markt-vlekin.ncder-Beyeren, be-

nevens een Pleeg-gericht.
GANDEION AUX AULX, marktvlek oenevens een

Hot in Champagne, den graaf van Tremes toekomende.
GANDERSHEIM, kleine ftad en amt in het neder
deel van het vorflendom WolfFenbuttel, den hertog
van Bronswyk toekomende , daar een keyzerlyk
wereldlyk Lutherich ftift is, wiens abdis altyd een
vrye ryksftand ge weeft is, 't welk men haar evenwel nu , zedert dat het onder Wolfenbuttellche
befcherming ftaat, betwift,en daar zyn tegenwoordig niet meer als de abdis en vier nonnen in. De
tegenwoordige abdis is Elifabeth Erneftina Antonia,
princes van Saxen-meiningen, geboren den 3. dec.
ïóSr. en 1713. daar toe verkoren.
GANDIA , kleine ftad in 't koningryk Valencia in
Spanje, aan de zee, daar de kleine vloed Akoy
in valt. Zy voert den titel van een hertogdom,
heeft een Univerfiteit, en hoort het voritlyk huis
Borgia toe.
GAND'OLFO, zie Caftel Gandolfo.
GANERBINATUS , GAN-ERBSCHAFFT, is een

ze-

ker vergelyk tuffchen hoge en adelyke familien ,
inzonderheid onder de ryks-ridderichap , 't welk
van den keyzer bekrachtigt is en "behelit dat wanneer onder dezelve enige te enemaal uitgeftorven
zyn, de noch levende van de andere familien hen
fuccederen zullen, op dat zy alzo hunne landen en
kafielen te beter gezamentlyker hand tegen den
vyandlyken overval befchermen mogen. De aanleyding tot deze verbinteniffen heeft het zo genaamde vuift-recht in Duitfchland gegeven, en deze familien hebben een kafteel in 't gemeen , 't
welk zy van den keyzer ter leen houden, em een
burggraaf daar over ftellen, die de gemene goederen beftiert, en van den keyzer beveiligt word. De
voornaamfte Gan-Erben-Kaftelen zyn Friedberg -en
.Gelnhaufen in Wetteravien, Saltsburg aan de Saai
ïn Franckenland , Greiffenberg by Frankfort, en
Rotenberg niet ver van Neurenberg , dat egter
tegenwoordig geflecht is.
GANG , grote zeeboezem in Azien in den oofter
Oceaan, welke zich tuffchen China en Japan uitflrekt, en het koningryk Corea ten weften heeft.
GANG ARA , koningryk in Nigritien in Africa ,
benevens een hooftftad van den zelven naam, 't
welk zyn eigen koning heeft, die willekeurig regeert. Het land is goudryk, en heeft goede foldaten.
GANGES, een der beroemde rivieren in Azien,
v/elke op den berg Caucafus ontfpringt, de landen
van den groten Mogol doordroomt, en zich door
vele monden in de golf van Bengale ftort, daar
ly veel eylanden maakt Zy heeft goud en edelgefteentens in haar boezem , en derzelver water
word zeer hoog van de Indianen geacht.
GANGES, enigfins gefortificeerde ftad in Sevenj;es in neder-Languedoc in het bisdom van Mont-

pellier , aan den vloed Orbe in Vrankryk:
GANHAY, ftad en haven in het landfehap Fockien in China, welke fterken handel dryft, en zeer
volkryk en welgeboud is.
GANKING, grote en ryke koopftad in de provintie Nanking in China, welke fterken handel dryft,
over vyf andere fteden te gebieden, en een dgQïi
onderkoning heeft.
GANNAN,.zie Tunqutn.
GANNAT , kleine ftad in Vrankryk in de provintie Bourbonnois, aan de grenzen van Auvergne,
heeft een Balluagie.
G A N T I N , zie Gentin.

GAOXA , ftad en koningryk in Nigritien, in Africa,'
GAOXA , eyland aan de kult van de provintie
Quantung in China.
GAP , oude ftad in Dauphiné aan den kleinen
vloed Bene , benevens een Balluagie en een bisdom , onder den aartsbiffchop van Aix ibande. Zy
word door het Fort Puymore befchut, en het omleggende land hiet Gapengois , 't welk 8. mylen
lang en ia. breed is, en aan Proven^e, Ambrunois
en Diois grenft.
GAPOTÏ , zyn een foort van luiden in de provintie Gafcogne, welke men voor melaats houd, weshalven ieder hen fchuwt.
GARAEUSA, en GARABUSA SALVATICO, zyn

twe

kleine eylanden, tot het eyland Candia behorende.
Garabufa heeft een goede haven en gewichtige
vefting, en is 1Ó92,, in Turkfche handen geraakt*
GARANTIE , borgtocht, verzekering, Zie Gua~
rantie.
GARANDEREN , verzekeren , voor iemand borg
blyven. Daar van daan Garandeur, die een borgtocht op zich neemt, en zich by vredens-traktaten
als onderhandelaar, middelaar, en borg gebruiken
laat, o m , wanneer by geval de^eene of de andere
party van het traktaat wilde afwyken, den genen
die recht heeft by te fpringen, en zyn tegenparty
te dwingen om zyn beloften beftand te doen. De
Garandeurs van den Weftphaalfchen vrede in Duitsland willen de kronen van Vrankryk en Zweden
zyn.
GARASU , ftad in Brazilien in zuid-America, m
de Capitania van Pernambuco, welke de Hollanders tegenwoordig bezitten.
GARD, abcly van de Ciftercienfer-orde in Picardyen, in het bisdom van Amiens.
GARDA, zie Gaar da.

GARDA, kleine ftad in 't Veroneefche gebied in
Italien aan den oofteiyken oever van het Garder
meir. Dit meir legt tuffchen het Veroneefche, Bresciaanfche, en Trentfche gebied, en is zeer vifchryk van aal en karpers.
' GARDE, verwoefte ftad in Groenland, heeft een
biffchop die onder Drontheim behoort.
GARDE, kleine ftad in Provence, een myl ten
ooihen van Toulon in Vrankryk.
G A R D E - C O T E S , zie Uitleggers.
GARDE DES SCEAUX, de groot zegelbewaarder in

Vrankryk en Engeland.
GARDE DU CORPS, een lyfwacht,zo noemt men

de foldaren te paard ofte voet 5 welke tot befcherming

GAR.
ming van een koning of vorftelyk perfoon aangeftelt zyn. De Gardes in Vrankryk beftaan uit de
volgende : betreffende de Garde in de Louvre ,
hiertoe behoren 4. compagnien Gardes du Corps,
ieder compagnie van dnehondert man. De e erft e
en de oudfte beftaat uit Schotten, houd voor de
kerkdeuren de wacht, en geleyd den koning te water, de drie overige zyn Franfche, welke de-wacht
voor de Antichambre "hebben , en's nachts de poort
van de Louvre of daar de koning zich anders bevind, bewaken. Derzelver hooftman is altyd by
den koning, geleyd de vreemde afgezanten ter geboor, en heelt den ileutel van 's konings flaapvertrek 's nachts in zyn bewaring. De hondert Zwitsers worden ook tot de ordinare lyfvvacht des konings gerekent. Betreffende de wacht buiten de
Louvre, daar bevind zich een Compagnie van de
Gens d'Armes der koningiyke Garde, en een compagnie Chevaux Legers, ook van de koningiyke
Gardes , ieder van 140. paarden. Het regiment
van de Franfche Gardes, als het voornaanifte en
aanzienlykite onder het voetvolk , beftaat uit 30.
compagnien. Daar zyn ook noch twe compagnien
mnskettiers te paard, ieder van 250. man. Deze
dragen musketten, en vechten dan te paard en dan
weer te voet Zy worden door de kleur van hun
paarden onderfcheyden. De eene beryd fchimmels,
en deze wierden voorheen les grands Mousquetaires genoemt; de andere compagnie heeft zwarte
hengften, en derzelver manfchap wierd voor dezen
les petits Moufquetaires genoemt. Verder het regiment van de Zwitferfche Gardes, uit tien compagnien beitaande,en dan de Gardes de la porte of
deurwagters, die den dag over de poorten van'tkofiinglyk Paleys bewaren, en uit 50. man beftaan, welke
van een capitein en vier luitenants gecommandeert
worden: ook de Gardes delaPrevoté del'Hotehwejke
Xiit88.manbeftaande,de luiden van's konings Paieys
afweren wanneer de koning uitryd, de parade maken , en op bevel de luiden in hegtenis brengen.
GARDELEBEN, GARDELEGEN, kleine en welge-

fooude oude ftad aan de Milde in de oude marck
Brandenburg , 4. mylen ten weften van Stendal,
heeft een flot de yzere Schnippe genaamd,en fchone hop , ook een goed bier , garley genoemt ,
\t welk fterk naar andere plaatzen vervoert word.
GARDELOUPE, zie Guadeloupe.

G A R D E N , fteedje , of-vlek in 't Brandenburgs
Pruiiïen heeft een verwoei!: flot.
GARDENSEN , kleine fftad in het landfchap Pomefanien, in 't Poolfch Pruiilen, aan een klein vifchryk meir van den zelven naam, tuilchen Graudents
en Marienwerder.
GARDEROBE , is een kamer waar in men de klederen , linnen en meubelen bewaart, of ook daalde knechts flapen die altyd by hun heer moeten
zyn. Aan de hoven word de opper kamer-heer
alzo genaamt, wyl hy over diergelyke zaken het
opzicht heeft. In Vrankryk is de grootmeefter van
de Garderobe welke voor 's konings kleren , linnen, koufïen en fchoenen zorg draagt,en by afwefcenheitderprinflen van den bloede, der gelegitimeerde prinffen, des opperkamerheers, en der vier voor-
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naanifte kam-er-jonkeren den koning het hemd
overreikt. Des morgens trekt hy den koning het
camifool, het blaauwe lind, en den rok aan, des
avonds langt hy hem het nacht-kamifool, en kort
daar na de ilaapmuts, en vraagt den koning wat
hy des anderen daags voor een kleed wil aantrekken. Hem zyn noch twe rneefters der Garderob*
be, de vier voornaamfte bedienden der zelve, en
noch 16, andere bedienden der Garderobe toegevoegt, die in zyn afwezentheid deszelfs amt verrichten.
GARDIAAN, hiet by de Franciskanen, capucynen, en andere barvoeter-munniken de fuperieur
of opperfte van 't kloofter.
GARDING , kleine ftad in 't Eiderftedtfche in Holftein, anderhalf myl van Tönningen, in een moeraffigen grond gelegen.
GARDON, vloed in neder-Languedoc, welke 'm
't Sevenner gebergte ontfpringt, en zich niet ver
van Beaucaire in.de Rhone ftort.
GARET, landfchap in het koningryk Fez in Afri-»
ca , aan de Middelantfche zee , word door den
vloed Mulvia van Algiers afgezonden.
GAREZZO, bergachtige ftad in Piemont, aan den
vloed Tanaro, om haar kaftanien en fchone weylanden beroemt.
GARGANA, gebergte in 't ryk van Napels, in de
provintie Apulien.
GARIGLIANO, grote vloed in 't koningryk Na»
pels, welke in Abruzzo Oltra ontfpringt, en zich
in de golf van Gaëta ftort.
GARIPO, zie Calio.

GARNISOEN, betekent de bezetting van een ftad
en Fortres.
GARNSEY, GERNSEY, eyland in de Brittannifche-

zee , niet ver van de kult van Normandyen. Het
hoort onder de Engelfche provintie Hant, en daar
is^ hehalven enige vlekken ook een vefting o p , Ie
Chateau Cornet genaamt.
GARON , kleine vloed in Lionnois in Vrankryk,
welke zich beneden Vienne in de Rhone giet.
GABONNE, een van de grootfte rivieren, welke
in 't Pyreneefciie gebergte niet ver van Catalonien
ontfpringt, naderhand in Guienne den vloed Dordogne verllind, den naam Gironda aanneemt, en
zich door een wyden mond in de zee van Gafcogne ftort, waarin in 't midden een rots of klein
eyland legt, waar op de beroemde toren Cordouan
geboud en met lampen behangen is, die de fche*
pen tot een wegwyzer dient.
GARRACHINE, voorgebergte aan de kuft van Panama in zuid-America.
GARSS , proosdy der reguliere koorheren in 't
bisdom'Saltsburg, aan den vloed Inn.
GARSTEN , ryk en voornaam manskloofter 'm
opper-Ooftenryk aan den vloed Ens gelegen.
GARTACH, {klem-) fteedje in 't hertogdom"Wurtemberg , onder 't amt Brackenheim behorende,
niet ver daar van daan legt Groot Gartach , een
dorp.
GARTAMPE, vloed in de Franfche provintie Marche,
welke zich in de Vienne ontlaft.
GAKTEN, flot en marktvlek in neder-Saxen in 't
,»ntt
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GASTER , klein landfehap in Zwitzerïand , hc*
kanton Schweits en het Roomsgezinde deel vau
Claris toekomende, en aan het graaffchap Sargaiu
gelegen.
GASTINE, abdy van de Auguftyner orde inTouraine in Vrankryk, 4. uren van Tours.
GASTINE , kleine ftreek-lands in opper-Poitou,
heeft 60. kerfpels onder zich.
GASÏINOIS, landfehap in Vrankryk tuiTchen het
eyland van Vrankryk, Ie Beauce , 1'Orleanois ,
Berry, Nivernois, Champagne en la Brie gelegen.
Het behoort tot het gouvernement van het eyland
van Vrankryk, en begrypt het hertogdom Nemours,
gelyk ook de graaffchappeu Moret en Rocheforr
onder zich.
GASTRANG , kleine ftad in Engeland, tuiTchen
G A R T Z E , Brunswyk-Lunenburgfch amt.
GARWOLIN, ftad in het waiwoodfehap Mafovien Lancalter en Prefton.
GASULI, een natie in de provintie Sus van het
in groot Polen.
GAASEEEK, beroemt dorp benevens een kafteel koningryk Marocco in Africa.
G A T E , CAPO DI GATB, voorgebergte in Egypen barony, heeft over verfcheyde dorpen in het
zuidlyke deel van Brabant te gebieden, en {trekt ten.
GATERSEEBEN, zie Gaderfcbleben.
zich tot aan de grenzen van Henegouwen en VlaanGATTINARA , grote ftad in Piemont, omtrent 14.
deren uit.
GASCOONE, grote provintie in Vrankryk,en een Italiaanfche mylen van Vercelli, niet ver van den
deel van het generale gouvernement van Guienne. vloed Seiia. Zy voert den titel van een graafZy grenüVten noorden aan Guienne, ten ooften fchap.
GAU, GOW , is een oud Duitfch woord, 't welk
aan Languedoc en het graaffchap Foix, ten zuiden
aan het Pyreneefche gebergte, waar door zy van een dal en zekere landftreek beduid, waar in voorSpanje geicheyden word,en ten wellen aan de zee heen de Franckifche en Duitfche provintien vervan Gafcogne. Zy is vruchtbaar aan koorn, gras, deelt waren. Gelyk noch hedendaags de naam van
en wyn, en word in opper-en neder-Gafcogne ver- vele landfehappen op Gau of Gow uitgaat, als Hedeelt. Het eeritgenoiemde begrypt Ie Conferans , negouwen, Brisgau, Turgow, Algow enz.
GAVE, LE GAVE D'OLERON , vloed in Bearn,
benevens de graafschappen Cominges en Armagnac;
maar het laatfte beftaat uit Ie Condomois, en uit dk zich in le Gave de Pau ontlaft, in Vrankryk.
G A V E , , L E GAVE DE P A U , GENEEIERNES, vloed
het eigentlyk zo genaamde Gafcogne, welk laatfte
in
Gafcogne, die zich tuiTchen Bayonne en Dax in
ook la Chalofle genoemt word, en tuiTchen Bearn,
de Adour giet.
ïes Land.es, Guienne en Armagnac legt.
GAU-GRAVEN, zie Gograven.
GASCOGNISCHE-Z.EE , anders ook de grote baai
van Vrankryk genaamt, legt tuiTchen de zuidlyke • GAVI , kleine ftad in het Genueefche gebied aan
kuilen van Bretagne en de kuil van Bifcayen* langs den vloed Lemo in Italien, en is wegens haar legde kuiten van Poitou, Xaintonge, Guienne en Gas- ging een gewichtige grens-plaats tegen Montfenat
cogne. Zomtyds verftaat men hier door ook maar en htt Miianeeiche gebied, fchoon haar veiling-*
het deel van de baai van Vrankryk, dat tuiTchen werken in Hechten itaat zyn.
GAURA , klein, bergachtig en flechtbewoont eyden mond der Garonne en der Adour langs de
land in den Archipel, tuiTchen de eylanden Sdilks
kuiten van Gafcogne en Guienne legt.
GASNY , kleine ftad in het landfehapje Vexin en Zea.
GAURE , landfehap in Gafcogne by opper-LanNormand in Normandyen, heeft den titel van een
guedoc.
barony, en legt aan den vloed Epte.
GAURB, klein vorftendom in het landfehap Aloft
GASSEN, vlek in neder-Lufatien by Sommerfeli,
aan de Schelde , in de Ooitenrykfche Nederlaneen adelyke familie van Bunau toebehorende.
GASTGfcRiCHT, of Gaji-recht, is een ibort van den.
GAURES , of Guehreny een wyd en zyd verftrooit
kortbondige proceffen , 't welk in enige piaatzen
van Cuitfland daar fterke koophandel is, voornaara» volk in Perzien en Indien, 't welk een byzonderen
lyjc in PruiiTen uit den mond in de pen gevoert Godsdienit heeft, en zich met wollemanufaéturen
word, voornaamlyk de uitlanders en vreemden, die en yvoor-draaien geneert. De Gaures zeggen dat
in de ftad geen burgerrecht hebben, vergunt, en hun eerfte profeet een Frank of Europeer, en een
tot fchielyke afdoening der gereze gefchillen ge- beeldhouwer geweeit is. Zy verwerpen de befnydenis, niaar waïTchen de kinderen, ondertuflehea
bruikt word.
GASTALL, of de heerlykheid Windegg in Zwit- dat de prieiler een gebed doet, en geloven aan een
eenigen God , maar bidden meteen het vuur
serland, de kantons Schweitz en Claris toekomen- aan.
de.
GAYA, ftad in de Portugeefche provincie EftreGASTEÏN, een vlek m het aartsbisdom Saksburg,
wegens zyn goudmyn en gezondheids bad beroemt. maau a, niet ver van den vloed Tajo, waar aau
een
amt Lucliau, de adelyke familie van Bernsdorf tegenwoordig toekomende.
GARTER , zo word het hooft der cme wapen
koningen in Engeland genaamt.
GARTER, hiet de Engelfche ndder-orde van den
koufteband.
,
n
GARTOW , vlek en (lot m ae oude mark Brandenburg , een myl van Stendal.
GARTZ, middelmatige ilad, pas en tolhuis aan
den Oder in het Stettyniche gebied in voor-Pommeren , 3. mylen van Scettin. Zy is den xó. maart
1713. door de Ruilen geplundert en in brand geftoken, ook in den vrede anno 1710. aan den koning van PruiiTen overgelaten.
G A R T Z , kleine ftad op het eyland Rugen.
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een taamlyke fterke fchans legt , die deze plaats welke over het hoge fneeuwgebergte aan de Sileftbefchut.
fche en Moravifche grenzen in 't vorftendom Neiffe
GAYBACH,luftflot in *t ftift Bamberg inFrancken- van Zuckmantel tot naar Engelsberg 3. mylen ver
ïand, 't welk de keurvorft van Ments, die in 't be- gaat.
gin van 't jUar 1719. geftorven is, als biffchop van
GEHMEN , zie Gewen.
Bamberg heeft laten bouwen.^
GEHULFFENBERG, zit Buljjenberg.
GAYDORONÏSSI, klein eyland van den Archipel,
GEIER , zie Geyer.
üi de golf van Egina.
GEILKIRCHEN, kleine ftad in 't hertogdom Gu~'
GAYSENHAUSEN, graafTchap in Zvvaben, tot het lik,
bisdom Augsburg behorende.
GEIRSFELD , fteedje in 't ftift Fulda , aan de
G A Z A , GAZERA, ftad in 't beloofde land, welke Wurtsburgfche grenzen.
noch het belt van allen bewoont, en meteen kaGEISA , GEYSSA , ftad in de abdy Fulda aan de
fteel voorzien is. Zy heeft haar tigen vorlt, die Ulfter, welke aan het amtFifchberg in het Hennedeze ftad als een Turksleen bezit.
bergfche grenft.
GAZETTEN,hietenweeklykfche gedrukte nieuwsGEISA , een vorftlyk KafTelfch amt in 't vorftenpapieren. Gazettier, een nieuws-fchryver.
dom Hirfchfeld in Heften.
GAXOLO, ftad i n ' t vorftendom Bozzolo in Ita- GEISEIAARS, worden zulke perfonen genoemt 9
üen, wiens vefting-werken ióor.geflecht zyn.
die by Capitulatien en Traktaten de eene party in
GEAUNE, ftad in Guienne, in het inarquifaat van haar macht gegeven worden, op dat zy het, ingeCaitelnau.
valle de akkoort-punten niet gehouden worden ,
GEBESET , kleine ftad in Thuringen , niet ver op dezelve verhalen moge. Zie Ojiagt, Oftagien.
van Langenfaltza.
GEISS , vloed in 't vorftendom Hirfchfeld in HefGEBORGEN SCHIP, zie Behouden Schip.
fen , die in de Fulda valt.
GEBsTADT,voogdy tuftchen Sultza en Butteiftadt
GEISSENHÖRING , marktvlek in neder - Beyeren
in Thuringen, dqn hertog van Weimar toebeho- aan de kleine Lauber,onder het rent-amtLandshutrende.
behorende.
GEBWEILER , kleine ftad in de opper- Elfas by
GEISSELWERDER , Heilifch tolhuis en fchans aait
Murbach, den abt van Murbach toekomende.
de Wezer, achter het Reinhards - Wald, daar de
GEDEPUTEERDEN, worden die genen genoemt, fchepen aanleggen en tol betalen moeten.
die de onderdanen aan de overheid afzenden. Maar GEISSENFELD, gefortificeert marktvlek in opperGedeputeerden te velde hieten die genen die in Beyeren, benevens een nonnen-abdy van de Bene*oorlogtyden van de ftaten generaal in Holland mee diktyner orde, onder PfafFenhofen behorende.
in 't leger gezonden worden, zonder wier weten
GEISSENHAUSEN, zie Gayfenhaufen.
en toeftemming de commanderende generaal niets
GEISSENHAUSEN , vlek in neder-Beyeren, heeft
van belang ondernemen durft.
eenPlceg-gericht en hoort onder het rent-amt MunGEDERN, fiot en reiidentie van een graaf van chen.
Stolberg, legt in Vogelsberg, 2. mylen van BudinGEISSENWIND , fraai fteedje in Franckenland, in
gen, en even zo veel van Lauterbach.
het vorftelyke graaffchap Schwartsburg.
GEDROSIA, Jandfchap in Perzien in Azien aan
GEISSINGEN , kleine ftad aan den Donau , de
de Indiaanfche-zee, 't welk Circan en Marcran on- graven van Furftenberg toekomende. Hier wonen
der zich begrypt.
veel kunftige draaiers, voornaamlyk in klein werk.
GEERVLIET , fchoon vlek in zuid-Holland, op
GEissLiNG£N,heerlykheid en kleine ftad inZwahet eyland Voorn.
ben, 3. mylen van Ülm, en ook daar onder beGEEST , zie Mafchland
horende , aan den vloed Rodach, die door de ftad
GEESTE , vloed in 't hertogdom Bremen , die loopt. Hier word zeer net gedraait werk van yvoir
by Carlsburg in de Wezer valt.
gemaakt, 't welk ver verzonden word.
GEÉSTLYK R E C H T , zie Jus Canonicutn.
GEISSMAR , een neder-Heffifche en overoude ftad
GEFELL, GEFRAS, kleine ftad in Voigtland, tuf- en amt, 5. of 6. uren van Caftël. Het word Hoffchen hof en Plauen, den graaf van Reuilen toe- Geismar genoemt, en in de oude en nieuwe ftad
komende, in't jaar i7io.is zy zeer door den brand verdeelt: niet ver daar van is een zuurbron.
Ibefchadigt.
GEISSPITSHEIM , GEISSPITZEN, fteedje en flot in
GEFFELSBERG , zie Gevehherg,
de Elfas, 2. mylen van Straatsburg, waar naar een
GEHAN-ADAB, grote, fchone en welgeboude ftad beroemde adelyke familie den naam voert.
in de provintie Dehli in Azien, in 't ryk van den
GEITHAYN, zie Geuthen.
groten Mogol, en zyn refidentie-plaats, na dat hy
GILAS, zie Galaua.,
dezelve van Agra hier naar toe om de gezonde lucht » GlLA™A beveiligde ftad met een oud flot in \
verplaatft heeft.
J'ruiffifch Gelderland , in een moerafligen grond,
GEHEIME MISSEN , zyn die gene die meeft op aan den kleinen vloed Niers, waar uit het water
de kleine en ter zyde ftaande altaren naar het ver- in alle de grachten om deze ftad geleyd word, aan
langen van de gene, die ze bellek, voor geld gele- de. grenzen van het hertogdom Kleef. In 't jaar
den worden.
1703. wierd zy van de hoge bondgenoten benevens
GEHENCKE , word de paffagie m Sileiien genoemt, gants Spaanfch Gelderland verovert»
V v
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GELDEKLAND , hertogdom en een van de 17.

Nederiantfche provinciën, 't welk ten noorden aan
Vrielland en de 7.uider-zee, ten ooften aan het hertogdom Kleef en het ftift Munfter, ten zuiden aan
de hertogdommen 6ulik en Limburg, en ten westen aan Brabant en Holland grenft. Men verdeelt
het in opper-en neder-Gelderland. Het eerfte, 't
welk anders ook het opper-quartier, of het quartier
van Roermond genoemt word, is van neder-Gelderland te enemaal afgefcheyden, en legt tufTchen het
hertogdom Kleef, het graafichap Meurs het aartsbisdom Keulen, het bisdom Luik, en de hertogdommen Guiik en Brabant. Het hoorde voorheen
de kroon Spanjen t o e , maar is in den Utrechtfchen
vrede 1713. ten dele aan Ooitenryk ten dele aan
PruiiTen overgelaten, en zodanig in dien van Bade
het jaar daar aan beveiligt,zo dat opper-Gelderlahd
tegenwoordig in het Ooitenrykfche of Keyzerlyke,
en in het koningiyk Pruiffifch Gelderland verdeelt
'word. Het Ooitenrykfche deel begrypt dat geene
daar Venlo, Roermond, Stevenswaert met haar onderhorighêden leggen: tot Pruiffifch Gelderland in
tegendeel hoort de hooftftad Gelder, benevens het
overige en grootfte deel van het voormaalsgenoemde Spaanfch opper - Gelderland. Het Hollandfchc
of neder-Gelderland is een van de 7e verenigde
jprovintien, en begrypt het graafichap Zutfen onder zich. Zy is de grootfte van allen, en de eerfte
in rang, evenwel ftuurt zy zedert 1671. maar een
enig gedeputeerden naar den Haag, en legt tufTchen
de provintien Holland, Utrecht en Overyüel, verder tufTchen de Zuider-zee, het bisdom Munfter, en
.de hertogdommen Kleef en Brabant. Het land
brengt veel koren voort, maar is op vele plaatzen
met bolTchen bezet.
GELDRIA , een vefting in ooft-Indien, welke de
Hollanders 1619. op de kuit van Coromandel aangelegt hebben.
GEIEIB , is een Tandsvorftelyk recht of wien het
anders verleent is, waar door de hoge lands overigheid van de gene die in zyn land reizen een grote
tol kan invorderen, ook de misdaden, die op den
weg gdchïeden, ftraffen , zonder dat de overigheid , die anders aan weers zyden van den weg het
gebied heeft, enige erkentenis daar voor toekomt;
maar daar en tegen is hy ook verbonden de wegen
veilig, en de zelve benevens de bruggen, dammen,
Scheepvaarten, oevers enz. in goeden Haat te on:
derhouden.

GEM. GEN.
GEMAüEKT-HoF,is een dorp op de Courlandfche
grenzen dicht by Mietau, daar tufTchen de Zweden
en de Moskoviters 1705. een bloedige ilag voorviel,
waar van zich geen van beyde de partyen wegens
gelyk verlies de overwinning toefchryven kon.
GEMBLOURS, kleine ftad en beroemde Benediktyner abdy in Brabant aan den vloed Orne , de
kroon Spanje toekomende.
GEMEN, GEHMEN, vlek, flot, en heerlykheid ia
Weftphalen, aan de grenzen van de provintie Zütphen, is een refidentie der graven van Styrum.
GEMERTEN, beroemde land commandery van de
Duitfche ridder-orde in 't Hollants Brabant in de
Meyery van 's Hertogenbofch , welke de groot
Duitfchmeefter in 't jaar 1662. van de Hollanders
voor 40000. gulden weer aan de orde heeft gebracht, doch onder beding dat'er geen kloofter zou
geboud worden, en de hervormde Godsdienft daar
in ftand blyvcn.
GEMIELNICK, ciftercienfer kloofter i n ' t vorfteii*
dom Oppeln, in Silefien.
GEMIGNY, ftad in de Franfche provintie Bour«
bonnois.
GEMINI, vloed welke in de provintie Mogoliftan
in Azien ontfpringt, en zich aldaar in den vloed
Ganges ftort.
GEMMERUBACHÏ, is de groot-tol-meefter aan het

Turkfche hof. '
' m
GEMMING , een munnik kloofter van de Karthuizer orde in Ooftenryk.
GEMMINGEN , vlek in de neder-Palts in 't ajnt
Bretten, 4. mylen van Heidelberg, de onmiddelyke ryks ridders, edelen van en te Gemmingen toekomende.
GEMUND, kleine ftad en fchoon flot in Karinthien, 2. mylen van Vülach, den graaf Ladron toekomende.
GEMUNDE , kleine ftad en voorname pas aan den
Mayn in 't bifdom Wurtsburg.
GEMUNDE , ZWABISCH GEMUNDE , kleine vrye

ryksftad in Zwaben,daar de raad en~burgery kathc^
lyk is.
GEMUNDE , ftad in opper-Ooftenryk aan den
vloed Traun, aan het Gemunder Meir. Zy is wegens haar zout beroemt, en legt 5. mylen van
Lints.
GEMUNDEN, kleine ftad en flot in de neder-Palts,
4. uren van Bingen , den baron van Smiedeberg
toekomende.
GEMUNDEN AAN DE WOHRA, kleine ftad en arnt
GELMUYDEN, GENEMUYDEN , kleine ftad in Salland in överyfTel, daar de vecht in de Zuider-zee in opper-Heflen, aan den vloed Wohra.
valt.
GENAP, GENEPE, kleine fterke ftad in 't OoftenGELNKAUSEN, kleine vrye ryksftad aan den klei- ryks Braband, aan den vloed Dyle.
GENCHOA , koningryk en ftad in Nigritien aan
nen vloed Kintzig in Wetteravien, 3. uren van Bu.dingen, en 3. myien van Hanau naar den kant van den vloed Niger, daar zich deze in de Atlantifche
Fulda aan een berg. Daar is een gemeen Ganer- zee ftort, heeft veel koorn, boomwol en vee.
GENDARMERIE, zie Gens d'Armes.
ben flot,'t welk de vrye ryks-ridderfchap toekomt,
GENDRINGEN , kleine ftad in 't Gelderfche geen een burggraaf heeft.
GELODAR-BASCI, is het opperhooft van de ko- bied.
GENEALOGIE, hier de wetenfchap der vooroude-»
mnglyke Laqueyen in Perzien.
GEMAR , kleine ftad en flot in de opper--El- ren, en het geflachtregifter van hoge potentaten en
Jfas,
voorname luiden.
GENE*

GEN,
CENEBIERNES, zie Gave.

deren uitgewonnen zyn) uit het bankgeld voldaan
GENECH ,een landfchap in Natoliën m Azien aan word, en de bankgefchillen op het fpoedigfte moede Zwarte-zee en de grenzen van Turcomannien ten afgedaan worden. Op dat nu deze bank een
waar in Trebifonde en Tripoli leggen.
beftendige fonds moge hebben, heeft zyn keyzerGENEHOA, zie Gheneca.
lyke majefteit alle reftanten, contrabanden, caduci*
GENEMUYDEN, zie Gelmuyden.
teiten, taxen en boetens aan haar overgegeven, en
GENEP, GENNEP, kleine gefortificeerde ftad be- een ieder, bancalift, die derzelver voorrechten genevens een flad in 't Kleefiche gebied aan den nieten wil, moet naar belang van zyn itaat jaarvloed Niers, daar hy in de Maas valt, den koning lyks een zekere fom, de legitïmations-Arrha genaamt»
in de bank leggen. Alle keyzerlyke hof-burger-krygvan PruiiTen toekomende.
GENERAAL, is eigentlyk zulk een officier, welke en kamer-bedienden moeten iets van hun bezoldineen ligchaam van verfcheyde regimenten te voet en gen en w7eddens eens voor al uitkeren, 't welk de
Dienft-Arrha. niet; die op de opentlyke mkomiïcn
te paard commandeert.
GENERAAL, luct ook het hooft van een Geeft- geaïligneert, en daar uit betaalt word, moet 3. ten
lyke orde by de Katholyken als Generaal der Jezui- hondert, de Ajfignations-Arrha genaamt, milten;
die zyn kapitaal weer uit de bank wil nemen, moet
ten , Generaal der Francifcanen , enz.
GENERAAL ADJUDANT, is een perfoon die den een percent, de refervations Arrha geheten, achter
Generaal wachtmeefter tot hulp gegeven is,die. alle laten, en eindelyk moeten alle Joden, die in de
avond het woord van den Generaal Majoor ont- keyzerlyke erflanden wonen en handel dryven 9
fangt, en het aan den regiments Adjudant brengt. of de bankprivilegien genieten willen, een zekere
Hy helpt het leger in orde il ellen. Daar zyn ook fom volgens de openbare lyft in de bank-kas legwelke de Joodfche InUgglngs-Arrha genoemt
enige die Generale Adjudanten van den keyzer of gen,
w7ord. Behalven deze is 'er de Garanderende fonds,
van 't leger genaamt worden.
GENERAAL AUDITEUR , dirigeert de krygs cance- uit kracht van dewelke ieder bankbediende een zelery, en wanneer 'er krygsraad of krygsvecht ge- ker capitaal tegen 5. per cent tot borgtocht inlegt,
houden word neemt hy de ftemmen op en Helt het 't welk beftendig in de bank blyft, en van den opvonnis op , ook is hem een gerichtfchryver als volger overgenomen word, en eindelyk de fuccurerende fonds, dat alle keyzerlyke krygs-en kamer-inWerk toegevoegt.
GENERAAL-AUDITEURS LUITENANT,is de naafte komften, die in baar geld beftaan, door deze bank
aan den Generaal Auditeur , en bekleed deszelfs rouleren en gaan moeten.
GENERAAL-CAPITEYN DER REPUBLIEK VAN V E plaats in zyn afwezenheid.
GENERAAL-BANCAAL-INSTITUTUM, VRYE U N I - NETIEN, is de GeneralilTimus of admiraal ter zee,
VERSAAL-BANCALITEIT TE W E N E N , is van den te- en deze is altyd een Venetiaanfch edelman, die niet
gen wcordigen keyzer in 't jaar 1714. in de geza- alleen het commando over de vloot, maar ook het
mentlyke Ooitenrykfche erf-koningryken en landen opzicht over de havenen heeft. Zyn bediening duurt
opgerecht, het placaat daar van den 14. december in 't. gemeen 3. jaren.
GENERAAL CAPITTEL DER GEESTLYKE ORDE ,
1714. afgekondigt„en daar in een gants onafhankelyke bankbefliering opgerecht, welke met haar on- is zodanig een vergadering, waar in alle overftenderhorige collegienen bedienden geen ander gerecht der kloollers van de eene of de andere orde te za«
ten opzicht van haar bankzaken onderworpen is, men geroepen wrorden.
maar alleen zyn keyzerlyke majeileit tot SchutsGENERAAL COMMISSARIS , doet den gantfehen
heer, den prins van Trautfon tot gouverneur, den koornhandel, verfchaft al het geld en alle levensgeheimen raad Gefchwind, baron van Peckftein tot middelen aan het leger, ontfangt zulk geld uit de
onderbewindhebber, en verfcheyde hof-en bewind- krygskas, levert het andere commirTanflei! over,en
raden en referendariiTen heeft, welke den 3. mey wanneer hy te veld is, worden hem de contributie»
1715. te Wenen hier toe ingehuldigt en be~ëdigt behandigt.
zyn. Het oogmerk daar van is, dat zo wel zyn GENERAAL CONTROLLEUR DES FINANCES in Vrank*
keyzerlyke majefteit uit deze altyd genoegzame ryk is die gene, welken alle koninglyke inkomften
geldfommen trekken moge, en niet ten eerften den moeten gelevert worden, en onder wien alle fchatJoden buitenfporige intereften hoeft te geven, ook meefters en lager bedienden ftaan.
dat de Bancaliften tot hun nooddruft tegen lydelyke
GENERAAL VAN EEN L E G E R , is zo een, die eest
intereften en genoegzame verzekering geldzommen leger als opperhooft commandeert, en welke vun
mogen erlangen, en voor hun daar m ilaande gel- niemand order ontfangt als van zyn vorft. Alle
den geruft zyn. De privilegiën dezer bankhoudiog maarfchalken van Vrankryk zyn aan zich zei ven
beftaan voornaamlyk daar i n , dat zy haar bedien- Generaux d'Armee, en verliezen ook dezen titel
den aan de bank regering zelfs voorflaat, de ban- niet, al dienen zy onder een prins van het koning-califten hun amren beftendig blyven behouden, en lyke huis.
hun voor anderen de bedieningen en weddens geGENERAAL DER CAVALLERY , commandeert de
geven worden , de ingelegde, geldzommen altyd gautfche ruitery , evenwel ontfangt hy de orders
weer ingetrokken kunnen worden , dezelve met van den Generaal Luitenant of veld maarfchalk,
geen capitaal-fchatting en conrlfcatie kunnen be- Darom voert hy het Commando alleen wanneer
zwaart worden , ook geen crediteur (ten zy des deze afwezig zyn.
fcluüdenaars, die een banealüt is, alle andere goeGENERAAL DER GALEYEN, is die het commando
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over de Galeyen Leeft. De Generaal van de Fran- en de ftaatsxaken verrichten. Ieder provintie heeft
fcheGaleyen heeft het commando in deMiddelant- maar een ftem, fchoon zy meer als een gedepufche-zee van de Galeyen die m de haven van Mar- teerden in deze vergadering zenden durft, en de
feille leggen:. hy word ook wel Admiraal van de jtaten van ieder provintie in 't byzonder worden
haar Groot Mogende genoemt.
Levant genaamt
GENERAALS STAF , beftaat uit den generaal lui*
GENERAALBTROMMELSLAG,IS een zeker roeren van
de trommel, waar door al het voetvolk van een le- tenant, generaal veld tuigmeefter , generaal comger te kennen word gegeven dat het marfcheren moet. mifiaris, generaal der cavallery, generaal-veld-maarGENERAAL VELD MARSCHALK, commandeert by fchalks luitenant , generaal wachtmeefter , opper
't afwezen van den Generaal luitenant. Maar wan- krygs commiffaris, generaal quartiermeefter, opper
neer deze tegenwoordig is, zo commandeert hy veld prediker,generaal auditeur-luitenant,generaalquartier-mecfter luitenant, ingenieur, veld dokter,
4e linker vleugel in de bataille.
GENERAAL VELD MAARSCHALKS LUITENANT, is veld apotheker, veld-chirurgyn, veld poftmeefter,
de eerfte na den Generaal veld Maarfchalk, welken generaal wagenmeetter, ftafs-quartiermeefter, gehy" in alle ondernemingen byftaat> en zyn order richtsfehryver, veld courier en rumoermeéfter.
uitvoert.
GENERAAL-STAFS-QUARTIERMEESTER, maakt, na
GENERAAL VELD TUIGMEESTER, heeft het op- aanweizing van de lylt van den generaals ftaf,
sticht over het gefchut, kruid en loot, en verfchaft quartier voor alle de generaals perfonen, gelyk ook
het zelve. In belegeringen ordonneert hy de bat- voor de vreemde voorname perfonen en afgezanteryen, en zo wel de artillery als de daar toe beho- ten.
rende perionen hangen van hem af.
GENERAAL WACHTMEESTER, of Generaal Majoor*
GENERAAL INTENDANT, is een officier ter zee, is de derde officier na den generaal, die alle avond
die alle toeftelter zee maakt, en het opzicht over de het woord van den generaal luitenant of veld maarhavens, magazynen en tuiglvuizen heeft. Hy neemt fchalk haalt,en het den adjudant geeft. H y beitelt
de rekeningen derintendanten op,en deelt de com- alle wachten in 't veld, ftelt het leger in flagorde,
mifTarifFen de beftemde orders uit.
en heeft den generaal adjudant tot zyn hulp.
GENERAAL LUITENANT , commandeert het leger

GENERAAL WAGENMEESTER , voert het comman-

in 't afwezen van den Generaal, en dikwils word do over alle de perfonen die tot de bagage van een
hem ook een vliegent leger of ander corps aanver- leger behoren, ftelt derzelver marfch aan, en comtroud. By een belegering commandeert hy het eene mandeert ze in den flag.
quartier, en by dag heeft hy het commando by de GENERALAAT, het amt en de waardigheid van
attaquen. In een zekeren zin hiet die gene Gene- een generaal. In Ongaryen worden enige gouverne-;
raal Luitenant die een gantfeh leger commandeert, menten zo genoemt.
wanneer de Generaliffimus , naamlyk de koning
GENERALISSIMUS, is de hoogfte officier in een
of keyzer, zelfs niet te veld gaat, of wanneer 2. leger. In Vrankryk is men gewoon dezen titel aan
legers te zamen floten. Maar hy durft zonder de een vorft te geven, die een leger commandeert,
toeftemming van den Generaliffimus geen veldflag al zyn 'er maarfchalken van Vrankryk tegenwoorleveren. Wanneer ook by een Franfch leger geen dig.
maarfchalk van Vrankryk tegenwoordig is , zo
GENERALISSIMUS TE L A N D , I L GENERALE DELLO
word de commanderende officier Generaal luitenant SBARCO van de republiek Venetien,is altyd een buigenoemt.
tenlander, welke de troepen te land commandeert 9
GENERAAL MAJOOR, zie Majoor Generaal,
't welk tegenwoordig de Generaal veld maarfchalk
GENERAAL PREVOOST STAF, beftaat uit den Pre- graaf van Schuilenburg is. Hem worden door den
tooit, die de gevangenis houdt, en in zyn hap- Senaat ^. Proveditori Generali toegevoegt, zonder
ichaars die de misdadigers bewaren. De Generaal wier voorweten en toeftemming hy weinig onderprevooft word by de keyzerlyken Generaal Gewel- nemen durft.
diger genoemt.
GENERALITEIT, de gezamentlyke Generaals perGENERAAL QUARTIERMEESTER , moet het leger fonen. De rang onder de meefte Generaliteit en is
affteken, en de Approches en batteryen klaar ma- deze.
ken , ook by belegeringen den grond aflteken.
1. De Generaal-veld-maarfchalk.
Wanneer de quartieren moeten gemaakt worden,
2. De Luitenant-Generaal-veld-maarfchalk.
zo moeten de andere quartiermeeiterszyn order af3. De Generaals van de ruitery en he; voetvolk»
wachten, Hy ontfangt zyn orden van den Gene4. De Generaal Luitenants.
raal luitenant of Generaal veld maarfchalk.
5. De Generaal Majoors.
GENERAAL QUARTIER MEESTHRS LUITENANT ,
6. De Brigadiers.
is een hulp van den Generaal quartiermeefter, van
7. De O verfrem
wien hy ook afhangt, en by afwezen van dien
GENERALITEIT in Vrankryk, zie Gouvtrnement»
neemt hy deze bediening waar.
GENERO, zie
'Janeiro,
GENERAAL STATEN DER VERENIGDE NEDERGENEVE, groote ftad in het landfehap Genevois,
LANDEN, zo word de vergadering van de gedepu- die van het hertogdom Savoien omringt word, en aan
teerden der 7. provintien in den Haag genoemt, den weftlyken oever van het meir van Geneve
welke onder den titel van haar Hoog Mogenden al legt. De Rhone fcheydze in 3. delen. Zy is wel
de belangen der verenigde provintien waarnemen, geboud,dryft iterken koophandel en maakt veel manuiactu-

GEN.
nufacluren, is wel verfterkt, heeft een goed tuig.
huis en univerfiteit. 't Is een republiek van den
hervormden Godsdienft, die behalven de ftad een
klein gebied bezit , ook met de Gereformeerde
kantons, voornaamlyk met Zurich en Bern in verbintenis Haat. Zy heeft een biilchop die te Annecy
typ. zetel houd , en onder den aartsbiifchop van
yienne behoort.
GENEVER-MtiR, heeeft den naam van de daar
aanleggende ftad Geneve, en legt ten zuiden tuffchen Savoyen, ten noorden tuflehen het landfchapje Vaud. Deszelfs lengte is 16. de grootfte breedta
4. Duitfche myien, en de Rhone ftroomt 'er midden door. Het is zeer diep en vifchryL
GENHVOIS, hertogdom en provintie in Savoyen,
't welk ten zuiden aan het eigentlyk zo genaamde
hertogdom Savoyen , ten ooften aan Fauagny, ten
noorden aan Gex en ten weften aan de Rhone
grenft, door welke rivier het van Bugey gefcheytien word. Voor dezen is het maar een graaffchap
geweeft, maar 1654. van den hertog van Savoyen
Ëmanuel Filibert tot een hertogdom verheven.
GXNEZARETH, de Galileeich e-zee in het beloofde land.
GENGENBACH, kleine vrye ryksftad in Ortenau
in ZwabeR , aan een riviertje van den zelven naam,
dat aldaar in deKmzig valt, 5. mylen van Straatsburg,
Daar woont een abt, die een vrye ryksftand is.
GENINSS, JENINS, üad in Graauwbundter land,

in het dal Prettigau, dicht aan Milaan.
GENITATSCH,of Nieuwen Stem, is een Turkfche
veiling aan de grenzen van Crimeefch Tartaryen,
heeft in den winter 1704. grote fchade door den
watersnood geleden , en is weer gerepareert.
GENO, veiling in opper-Ongaryen aan de Zevenbergfche grenzen.
GENSUI, grote vloed in Natoliën in Azien, die
zich in den Eufraat itort
GENS D'AKMES, GENDARME ? hiet in 't algemeen

een edelman, ridder of ruiter, die volkomen met
behorige wapens voorzien is. Gens d' Arm es waren
ten tyde van koning Hendrik IV. en Lodewyk
XIII. in Vrankryk een foort van ruiters, die curafïen , carabynen , piftolen , degens en geharnafte
paarden voerden. Hedendaags zyn 'er veel compagnien van Gens d'Armes, als de Compagnie des
gens d'Armes du Roi, de la Reine, de Monfieur,
du Duc d'Anjöu,de Bourgogne, des Gens d'Armes
Anglois, en de Flandre. Ieder dezer compagnien
heeft dien genen tot captein* waar naarzy den naam
voert, daar by een captein luitenant, onder luitenant , vaandrig, voerer ^die als een twede vaandrig
is) quartiermeeiler, trompetter, en paukflager. Zy
voeren een houwdegen, fnaphaan en piftolen, dra*
gen meert rode rokken metfluwele opflagen,£n met
zilver geboort. Zy zyn byna aiie edeliuiden en
dienen te paard , en hebben egter geen cornett e n , maar alleen vaandrigs, wyl zy ook te voet
dienen , en dan het vaandel laten waaien, maar te
paard het oprollen en als een iiandaart gebruiken.
Zy zyn een gedeelte van de troepen van het konings huis, worden by veldflagen aan de gevaarlyklte plaatzen geilelt, en zyn 1704. in het bloedi-
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ge treffen by Hoogftet door de Engelfchen voor het
grootfte gedeelte in de pan gehakt. Diergelyke
heeft de koning van PruiiTen ook opgerecht.
GENS D'ARMES , van de koningiyke garde in

Vrankryk is 'er een compagny te paard van 200.
edeliuiden, die elkander alle vierendeel jaar in den
dienft afloflen, Wyl de koning zelfs hun captein
is, hebben zy een captein luitenant, 2. onder luite
nants , 2. vaandrigs en 6. quartiermeeefters. De
captein luitenant, 't welk de prins van Soubife is *
heeft den rang als een captein van de gardt*
du corps; de onder luitenants hebben ook altyd den titel van overfte, en de quartiermeefters
van captein. De fubalternen geraken tot de generaal luitenants plaats, maar des niet te min verrichten zy by hun compagnien geen anderen dienft:
als dien van het amt dat zy by gemelde compagnien bekleden. Zy voeren in hun ftandaart den
blixem die uit den hemel valt , met deze woorden , quse jubet iratus Jupiter. Deze Gens d'Armes
zyn te enemaal van de vorigen onderfcheyden.
G E N T , hooftftad van het graaffchap Vlaanderen,
daar de rivieren Lis, Lieve, en Moere in de fchelde vallen, aan de Brugfche vaart , die daar van
daan verder naar Sas van Gent geleyd is. Keyzer
Karel V. is hier anno 1500. den 24. februari op het
zo genaamde hof geboren, tegen den welken de
inwoners 1539. opftonden , en koning Francifcus
den Iiten toevielen, waar over zy zo ftreng geftraft wierden, dat de Üad zedert dien tyd tot geen
verhaal heeft kunnen komen. Na den flag by Ramelies 1706. moeft zich deze plaats aan de bond*
genoten overgeven, en anno 1708. veroverden de
Franlchen haar met lift, dien zy evenwel noch op
het einde van het zelve jaar door prins Eugenius
met akkoort weer afgenomen wierd. 't Is een van
de grootfte lieden van Europa, en de rivieren die
hier doorlopen, beneven de grachten verdelen de*
zelve in 26. eylandcn. Zy is redelyk gefortificeert,
heeft een citadel van 4. baftions, en hoort tegenwoordig het huis van Ooftenryk t o e , waar aan het
benevens de gantfche Spaanfche Nederlanden in den
Utrechtfen en Badenichen vrede overgelaten is*
Het Quartier van Gent is een van de vier delen
van Vlaanderen, en begrypt de caftelleny Gent,
het land van >Vaes, de caftelleny en van Oudenaarden en Courtray , en het graaffchap Aloft, De
biffchop van Gent ftaat onder den aartsbiflchop van
Mechelen.
GENT , vlek in Gelderland niet ver van de Waal,
1. myl van Nimwegen, onder deszelfs quartier behorende.
GENTILY, vlek, 1. kleine myl van Parys, daar
het water zeer goed word gezegt te zyn tot het
fcharlaken verven, en dit vlek placht de luftplaats
der oude koningen van Vrankryk te zyn.
GEN TIN, kleine ftad in 't hertogdom Maagdeburg , naar de Marck toe.
GENTLEMAN , hiet in 't algemeen de hoge en
lage adel in Engeland, waar onder men den koning
zelfs rekenen kan. Maar in een byzonderen zin
worden aie gene zo genoemt ,-4ie niet alleen van
adelyke af komjt, en de laagfte van den kleinen
Vv 3
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GENZANO, fteedje en hertogdom in Campagfia
aód zyn, maar die zich ook als een Gentleman opvoeren kunnen , al geneerden zy zich met de di Roma tuffchen Romen en Veletri in Italien ,
waar na de famüte Ceiarini den hertoglyken titel
koopmanfchap, kunften of handwerken.
GENTLEMAN-PENSIONERS , zyn die komngïyke voert.
GEOGRAPHIE , deaardryks befchryving, is een
lyfwachten in Engeland, welke binnen de flot-poort
in de koninglyke verblyfplaats hun wacht waarne- wetenfehap, die de gefteltenis van den aardkloot
men en daar voor Peniïoen trekken, Zy moeten leert , en der zelver grootte , géfchapenheid der
van goeden adel zyn, by de kroning en wanneer landen en fteden befchryft , ook de luchtftreken
'er ridders van den kouife-band geflagen worden, tegen de Hemelfche Ligchamen onderzoekt.
ook by openbare gehoorgevingen met verguit geGEOMETRIE , is een wiskunftige wetenfehap ,
weer om den koning Haan, en de eene helft lolt welke leert hoe men een groot of klein ligchaam
alle vierendeel jaars de andere af.
naar zyn lengte,breette en hoogte afmeten zal. De
GENTRY, de kleine adel in Engeland, welke zyn theoretifche of bespiegelende Geometrie onderzoekt
rang tuffchen den hogen adel (die uit de hertogen, de wetenfehappen door allerhande zinryke en vermarkgraven, graven , burggraven en barons, die Handige beiluiten te maken. Maar de praktifche of
te zamen Pairs en Lords zyn, beftaat) en het ge- oeffenende Geometrie brengt dezelve op papier ,
mene volk heeft, in Knights, Esquires en Gentle- hout, metaal, en voornaamlyk op de aarde en 111 het
mans verdeelt, en mee onder het lagerhuis gere- veld.
kent word. Van de Knights of ridders zyn 'er weGEONEA, ftad, pas, en vefting in opper-Ongader driederly, naamlyk de Baronets , Knights of ryen tegen Giula en Temeswar.
the Bars en Knights Batchelors, waar van de eerft- ' GEORGEN AAN DE ZEE , zie St. Georgen aan d$
genoemde hun waardigheid erflyk , de andere bey- zee.
de maar voor hun 'perfoon bezitten. De Esquires
GEORGENBERG, een berg by de Strigau in Sile»
lyn de zoons van edelluiden , die den titel vaa fien, in het vorftendorn Schweidnits, beroemt weLord niet voeren durven, en eïndelyk volgen de gen zyn zegel-aarde, aldaar van Johannes MontaGentlemans, waar onder niet alleen de gene, dio nus gevonden.
uit een goede adelyke familie gefproten zyn, maar
GEORGENBERG, opper-Silefifch bergfteedje in de
ook andere welgeftelde luiden, die een fatzoenlyke heerlykheid Beuthen, 16. mylen van Brefiau.
koftwinning hebben, als geleerde, koopluiden enz.
GEORGENBURG , ftad benevens een oud flot in-'t
getelt worden.
Brandenburgfch Pruüfen , aan den vloed Initer ,
GENUA, hooftftad der republiek van den zelven een vierendeel myl van Infterburg.
GEORGENTHAL , kloofter en amt aan het Thurinnaam m Italien, is 6. Italiaanfche mylen in haar
omtrek groot, en word wegen haar prachtige ge- ger woud , onder het graafichap Gleichen behobouwen Genua la Saperba genaamt, is zeer volk- rende, en den hertog van Saxen-Gotha toekomenryk en heeft een fchone haven, waar in de repu- de.
GEORGIANEN , een foort van Chriftenen in de
bliek veel galeyen onderhoud. Aan de landzyde
Is zy met een dubbel veftingwerk omringt, en in Oofterfche kerk, welke den Griekfchen Godsdienït
de buitenwerken zyn alle hoogtens , die de Had toegedaan zyn, tuffchen de Cafpifche zee en Ponwat fchade kunnen toebrengen , meê ingefloten. tus Euxinus; zy ftaan evenwel niet onder den PaBy de haven ftaan twe torens, waar van de eene triarch van Conftantinopel, maar hebben een eigen
dient om dezelve te befchermen, de andere is bo- Metropolitaan , die 18. biffchoppen onder zich
ven met fterke glaze ruiten voorzien, en daar bran- heeft, en in het kloofter van de H« Kathavina op
den alle nacht 35. lampen met o l i m , op dat de den berg Sinai woont.
GEORGIEN , GÜRGISTAN , groot landfchap in
fchepen de haven niet zouden miszeylcn. De inwoners zyn goede zee-luiden, en dryven fierken Azien , 't welk ten noorden aan Circafiien, ten
koophandel en bereyden veel manufacturen. De zuiden aan Turcomannien en Erivan, ten ooften
Doge of hertog behoud zyn waardigheid niet lan- aan Scirvan , en ten wellen aan de Zwarte zee
ger als twe jaar, en woont in het paleis van de re- grenft. Het word in twe delen verdeelt, waar van
publiek. De adel , die zeer ryk en machtig is, het ooftlyke den Perziaan, het weftlyke den Turk
verdeelt zich in den ouden en nieuwen. Het Ge- cynsbaar is. De inwoners zyn den Griekfchen Gods^
nueefche gebied is een fmallelandftreek aan deMïd- dienft toegedaan, worden voor de befte foldaten
delantfche, of gelyk zy daar genoemt word, de van Azien gehouden en het land is ryk aan koftlyLiguftifche zee, welke 126. Italiaanfche mylen in ken wyn, en zyde. In 't jaar 1714. hield zich een
de lengte, en 26. in de breedte heeft. Dit gebied broeder van den tegenwoordig re-gerenden prins
grenlt ten ooften aan Tofcanen , het marquifaat van Georgien een tydlang op koften des konings
Fosdinovo en het hertogdom MafTa , ten weften van Vrankryk te Romen o p , en verzocht den paus
aan Monaco en Nizza, ten zuiden aan de JViidde- dat hy Miffionariflen naar Georgien zenden wilde,
lantfche zee, en ten noorden aan het apennynfche om de inwoners tot het Roomfche Geloof te beke' '
gebergte. Het weftelyke deel word la Riyiera di ren.
Ponente en het ooftlyke la Riviera di Levante geGEOKGÏUS-WERBER , keur Hannoverfche land
naamt, de ftad Genua legt in 't midden. Aan den voogdy in 't hertogdom Limeburg, welke het amt
zeekant is dit gebied vruchtbaar, en wel beboud, Wilhelmsburg ingelyft is, en onder cle Harburgiche
maar midden in het land bergachtig.
«fp eclie behoort.
GEP-

GEP. GER.
GEPPERSDORF , Silefifch fteedje in het vorflen-
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evenwel dikwils by 't regiment blyven, maar zondom Troppau , de heren graven van Sedenizky der commando, en maar halve, of, belialven vry
toekomende.
quartier, geen traktement genieten.
GERA , vloed welke niet ver van de itad IlmeGEREFORMEERDEN, worden die gene genoemt,
nau in het vorftelyk graaffchap Henneberg ont- die de leere, welke Zwingiius 't eerft in het jaar
I I
fpringt, en zich in.de Unftrut ftort.
5 9- in Zwitzeriand opgebracht , maar Calvinus
GERA, welgeboude itad aan de Elfter ter rech- daar na in Picardyen.en te Geneve voortplantte,
ter hand in Voigtland, benevens een Gymnafium en welke in 't eerft de Zwingliaanfche, naderhand
en een refidentie-flot • op een berg, de jongfte linie de Calvynfche , en eindeiyk de Gereformeerde
van de graven van Reufs toekomende. Zy legt 2. Godsdienft genaamt wierd, aankleven,en de Zwit'mylen van Zeits , dryft goeden koophandel , en zerfche belydenis aangenomen hebben, welke eerft
heeft een landsregering die door de graven van te Bazel anno 1530. opgeftelt, en daarna van alle
Reufs in gemeenfchap aangeftelt word.
-Gereformeerde kantons te Arau geapprobeert wierd,
GERABRON, marktvlek ih 't markgraafichap An- en eindeiyk ook van andere buitenlantfche Gerefpach in Franckenland , een myl van Langen- formeerde kerken onderfchrevenzyn. In Duitfchland
worden zy mee • onder den naam van Proteftanten
burg.
GERADE, word volgens het Saxifch recht al het begrepen.
•huisraad en meubilen genoemt, die tot de vrouGEREN of GEKREN, vlek en amt aan het Thu*
welyke kleding en opichik behoren, en de vrouw ringer woud , 3. uren van Arnftad, heeft goede
by haar leven in haar bewaring gehad heeft, welke yzermynen , en hoort het voritlyke huis Swartsook door fïerfval erflyk aan de vrouw, dochters burg-Sondershauien toe.
*en andere vrienden van de vrouwelyke Sex vervalGERENNA, JERENNA , ftad in Andaluiien aan den
len.
kleinen vloed Guadimar, 3. mylen van Sevilje.
GERGEAU, JARGEAU, kleine ftad aan de Loire
GERAMENSA , JERUMNIA , ftad in de provintie
Alentejo in Portugaal aan den vloed Guadiana niet in het landfehap Orleanois.
ver van Elvas. Daar is een fchoon en wel verfterkt
GERGENTHAL , luilflot in het zo genaamde Mm>
Hot.
niken woud in het markgraaffchap Anfpach , 't
• GERARDMONT , zie Grandmont.
welk anno 1703. twe uren van Driesdorf geboud
GERAS , GERTJS , munrriken kloofler van de Pre- is. .
monftratenzer orde in neder-Ooftenryk, niet ver : GERGENTI, AGRIGENTE, ftad in Val di Mazara
in Sicilien, aan de zuidlyke kuft , benevens een
van Bern eek.
GERAU, of eigentlyk Groot Gerau, kleine plaats fterk ilot, gelyk ook een bisdom, onder den aartsby Darmftad aan Schwartsbach, in het opper graaf- biilchop van Palermo ftaande. Haar haven, daar
fchap Catfenelnbogen, waar naar dit dikwils het Ge- fterke koophandel in koorn gedreven word, legt
mier-land genaamt word. Men houd hier jaarlyks 'er niet ver van daan, aan het vlek Emporio.
G E R G E N T I , FIUME DI NARO , vloed in Sicilien
een aanzienlyk landgericht.
GERBEROY , ftad in de provintie Beauvoifis in in Val di Mazara, welke zich by Gergenti in de
Vrankryk aan de grenzen van Picardyen, benevens Middelantfche-zee ftort.
G E R G I N , zie Görgm.
den titel van een heerlykheid.
GERBES , eyland in Africa in de MiddelantfcheGERHARDsBtRG, kleine maar vermaaklyke ftad
fcee, tot het koningryk Tripoli behorende.
in Vlaanderen, benevens een abdy aan den vloed
GERBEVILLE, taamlyk grote ftad in Lotteringen, Dender, 3. mylen van Oudenaarden.
5. mylen van Nancy.
GERICHTSDWANG, is wanneer de weerfpannigen
GERBIN , flot en fteedje in Courland.
en misdadigers door de gerechtsdienaars met gew'eld
GEREST A B T , fteedje en kloofter-amt in het graaf- voor het recht gehaalt, gegyzeit, gevangen gezet ?
fchap Mansfeld , onder keur-Brandenburgfche be- en naar gefchapenheid"hunner misdaad of met geld,
fcherming, waar van het laatfte den köninglyken een gevangenis, of ook wel aan lyf en leven gePruiffifchen ftaatsdienaar den edlen van Plotho, het ftraft worden.
«erfte den heer van Steuben toekomt
GERICHTSFOLGE, zie Cent-of'Gerkhts Vervolging.
GERDAU, vloed in 't vorftendom Grubenhagen,
G E R I D , is een Turkfche houte fpiesf die 2. voet
in 't Brunswykfche gebied, die in het Eimbeckfche lang, en voor met yzer beflagen is. De Spahi's
Kerfpel ontfpringt, opGroilenfuffe en HaufTen toe- gebruiken die te paard. ,
loopt, en by Verfen'in de Hardau valt.
GERIDBEY, is aan het Turkfche hof het opper*
GERDAUEN,fraai fteedje, flot en amt in 't Bran- hooft van "alle die gene, welke zich alle vrydagen
denburgs Pruiilen, in de provintie Natangen, aan op de plaats var* het Serail in het boogfehieten oefèen M d r , waar in men een dry vent eiland vind, fenen.
daar veel gras op groeit, en 't geen door den wind
GÊRINGSWXLDE, kleine ftad by Röchütz in QQ
van den enen oever tot den ander gedreven Leipziger kreits in Misnien.
word.
GERISSAW, dorp in Zwitzeriand , 't welk geen
GERDEN , een Ciftercienfer kloofter in 't bisdom kanton onderworpen is, maar een eige republiek
Paderborn.
uitmaakt.
GEREFORMEERDE OFFICIEREN , zyn die genen,
GERLACHSTEIN , flot en heerlykheid in Crain •,
wier amt gefupprimeert of afgefchaft i s , maar die den vryheer van Hohenwart toekomende.
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GEHISWAIDE, middelmatige plaats in de Uckermark-Brandenburg.
GERMANIEN, zie Vuïtfchland,
GEKMAN-TOWN, of Duitfcke-stad;, een volkplantin<* of nieuwe ftad in Virginien aan den vloed
Brapenhemk , welke van de Luiteiïchen uit de
Palts die 1709- D a a r America gingen , in 't jaar
1714' aangclegt is.
GERMEN , kleine ftad in voor-Fommeren i n ' t
hertogdom Stettin , hoort onder het amt Uckermunde.
GERMERSHEIM , ftad en opper-amt in de nederPalts, daar de Queich in den Ryn valt, den keurvorft van de Palts toekomende.
GBRMIGNY , vlek in het bifdom van Orleans
aan de Loire. Daar legt noch een vlek van dezen
naam in het landfehapje Brie aan den vloed Maine,
r
t welk zeer vermaaklyk is, daar de biflchop van
Meaux een fchoon luft ftot heeft.
GERN, ftot en marktvlek in neder-Beyeren.
GERNRODE,fteedje en amt in 't vorftendom Anhalt, 1. myl van Quedlinburg, den vorft van Anhalt-Bernburg toekomende, aan welken het 1710.
na dat verft Wilhelm van Anhalt-Hartsgerode zonder erven geftorven was, te beurt viel. Voor dezen was het een vry wereldlyk vrouwenkloofter,
onder Anhaltfche befcherming, wiens abdis zitting
en ftem op de ryksdagen had.
GERNSEY, zie Garn'fey.
GERNSHEIM, GERESHEIM , kleine gefortificeerde
ftad en amt benevens een fterk flot in het Darmftadfche
gebied aan den Rhyn, tuflchen Worms en Oppenheim.
GERODE, Katholyks kloofter en abdy in Eichsfeld, 2. mylen van Duderftad, waar toe een redelyke ftreek lands behoort , het ftift Gerode genaamt.

GER, GES. GET.
•_ GERSPACH , ftad in Zwaben in het graaffchap
kberftem aan de Murg, ten deele den markgraaf van
Baden-Baden,ten deele den biflchop van Spier toekomende.
GERSTBERG, ftad in het graaffchap Aloft aan de
Dender m Vlaanderen.
GERSTORF , kleine Hanaufche ftad in de nederElfas, anderhalf myl beneden Hagenau.
GERSTUNGEK, kleine ftad, flot en amt aan de
Werra in Thuringen, Saxen-Eiienach toekomend e , aan de Heflüche grenzen, tuffchen Vacha en
Creutsburg.
GEE&TRUYDENBJRG , kleine gefortificeerde ftad
in zuid-Holland, aan den zeeboezem de Biesbos
genaamt. Zy hoort deerven van koning Willem
toe, en men vangt 'er goede zalm en fteur. In
deze ftad wierden 1710. tuflchen de Franfche en
Hollandfche miniiters verfcheyde conferentien over
de vredes preliminairen gehouden, maar die vruchteloos ailicpen.
GERUMEGNA, enigfins gefortificeerde ftad in de
Portugeeiche provintie Alentejo aan de Guadiana.
GESCHLICHTER , zie Patrkït.
GESCHUT- of STUK-POORTEN , zyn de plaatzen
ophetfehip, daar het gefchut door fteekt.
GESCHWEND, zie Gjchwend
GESECKE , ftad m t hertogdom Weftphalen 'l
keur-Keulen toekomende.
GESENCXE,hiet een deel van het Sudetifchegebergt e , aan de zyde van het graatichap Glats en de
vorilendommen Neifle en Troppau , daar zy de
grensicheyding tuflchen Silefien en Moravien maken.
GESHYMETH, vlek in neder-Öngaryen, 't welk
in 't jaar 1699. wegens religie-gefchil tuflchen de
Katholyken en Proteftanten gants verwoeft is.

GEROLDSECK , HOHEN-GEROLSECK , graaffchap

GESMOLDT, fchone heerlykheid in 't bisdom Os-

aan de Ortenau in Zwaben aan het Zwarte woud
gelegen, behoorde voor delen de graven van Gronberg
toe, die 1705, uitgeftorven zyn, maar tegenwoordig den baron van der Linden.
GEROLSTEIN, ftad in de Eiffel, en de reftdentie
plaats van een graaf van Manderfcheyd.
GEROLZECK, zie Kuffftem.
GEROLZHOFEN, kleine ftad en amt in 't bisdom
Wurtsburg in Franckenland.
G E R S , G I E R S , vloed in Gafcogne, welke zich
boven Agen in de Garonne
ftort.
GERSAU, groot vlek aan het Lucerner meir, 't
welk onder de befcherming van de 4. binnenfte
kantons Uri , Schweitz , Unterwalden , en Zag
itaat.
GERSDORF, een oud vervallen flot niet ver van
Quedlinburg, waar van de heroernde zo adelyke
als ook vryheerlyfee familie en ryksbaanderheren Tan
Gersdürf, als hun ftam flot, den naam voeren.
GEKS£Y,'tie rerfey,
GERSFELD,. marktvlek in 't Wuitsburgfche gebied in Franckenland, aan het Röhngebergte en de
Hennebergfche grenzen , den heer van Weiners„
een vry-Franckiich edelman, toekomende, die daar
een fterk flot heeft.

nabrug, welke de adelyke familie van Hammen
ftein toekomt.
GESPANSCHAPPEN, ZO worden de provintien genaamt, waar in het koningryk Öngaryen verdeelt
is, en waar van 'er 74. zyn.
GESTER-RIF, zandbank in de Ooft-zee, onder
het eyland Falfter,
GESTES , GÖSTESCH , ftot in neder-Ongaryen»
tuflchen Raab en Papa.
GESTRICIA , provintie in Zweden in 't Noordland, welke ten ooften aan den Bothniichen zeeboezem, ten weften aan Dalecarlien, en ten zuiden aan Weftermanland en Upland grenft. Zy is
taamlyK vruchtbaai van koorn , en heeft goede
yzer-en koper-mynen.
GESTUNGSHAUSEN, vlek en gericht of cent-amt in
het Coburgfche.
GESULA, provintie in't koningryk Marocco in Africa, tuflchen de provmtien Dara, Sus, Marocco,
Theflet en den berg Laalem. Het land heeft geen
fteden maar enkele dorpen,de inwoners zyn goede
foldaten, en willen voor de oudfte natie van Africa aangezien zyn.
GKTTO DE GLI F BREI, ZO hiet het Joden quartier te Romen en te Venetien. Het beltaat uit
ver-

GEV. GEW. GEX.
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Terfcheyde morflige ftraten , en 20 dra het donker
word, durft zich geen Jood buiten dezelve laten
vinden.
GEVALIEN, ftad in Geftricia in Zweden, daar de
vloed Hafunda in den Sinus Bothnicus valt. Niet
ver daar van daan zyn beroemde kopermynen.

Franfche provintie Bugey grenft, waar in het'ook
legt. Het komt de kroon Vrankryk t o e , en heeft
een ftad van den zelven naam.
GEYER,kleine berg-ftad in de aartsbergfché kreits,
een myl van Annaberg in Misnien.
GEYER, flot en vlek in 't markgraaffchap An~
fpach, een myl van Weiffenburg , waarnaar de
ryksvrye adelyke familie van. Geyer den naam
voert.
GEYER , een vry ryksgraaffchap in de Frankifchc
kreits , welke 1685. tot deze waardigheid verheven wierd, en den ryksgraaf Hendrik Wolfgang
van Geyer, in 't jaar 1640. geboren , toequam „
welke te Goldbach reiidcerde, en wyl hy de laatfte van zyn geilacht was, ook geen kinderen of
andere bloedvrienden naliet, zyn erffenis by teilament aan den koning van PruiiTen liet. welke 7t
zelve ook na zyn dood in bezit liet nemen. Men
moet dezen graaf van Geyer van het graaflyk geflacht van Geyersberg in Ooilenryk onderfcheyden.
GEYERAU, fchoon .flot en heerlykheid benevens
een voortreflyken luft-tirin in Crain, anderhalf myl
van Laybach, den vryheer Merharitfch, genaamt*
Fabianitfch, toekomende.
GEYL , rivier welke in opper - Karinthien ontfpringt , en zich beneden Villach in de Draw
ftort.
GEYRSFELD,fteedje in't ftiftFulda aan deWurtsburgfche grenzen.
GEYSING, bergvlek dicht aan Altenberg, in de
aartsbergfché kreits in Mifnien , word in oud en
nieuw Geyiïng verdeelt, waar van het eerfte den
keurvorft van Saxen, het andere een heer van Bunau-Lauenftein toekomt.

GEVAUDAN, GIVAUDAN, een van de drie delen

van het landfchap Sevennes inLdnguedoc inVrankryk, 't welk tuflchen de provintien Vivarez, Velay
Rovergue en Auvergne gelegen is, en 172,1. veel
van de peft geleden heeft.
GFUBICH, fterk flot en dorp in Franckenland, de
graven van Schonborn toekomende: daar is een van
de fchoonfte tuinen van gants Franckenland.
GEUDERN, GODERN, ftad, flot en amt aan den

Vogelsberg naar den kant van Frankfurt aan den
Main, is de refidentie-plaats der graven van i.tolberg-Wernigerode.
GEVELSBERG , ftad en fiift in het graaffchap
Ma rek.
GEVIO, kleine Zwitzerfche ftad in Valmagia, 't
welk een der Italiaanfche voogdyen van de Zwitsers in 't Milanees is.
GEVORSTEDE GRAVEN, behouden wel den graaf-

lyken titel , maar hebben de vorftelyke waardigheid , en zyn hun in alles gelyk.
GEVRES, kleine plaats in de Franfche provintie
Maine, had voorheen den titel van een marquifaat,
maar is nu een hertogdom, waar van de familie
van Potiers de Tremes den titel voert.
GEUTHEN, GEJTHAYN, kleine itad in de Leipziger kreits in Misnien, een myl van Rochlitz, onder het amt van Rochlitz behorende.
GEWEER , word by het voetvolk in boven en
onder geweer verdeelt. Het eerfte beftaat uit piken , fnaphanen, musketten, hellebaarden of kort
geweer: het andere uit degens, bajonetten en zabels.
GEWERSHAUSEN, kleine ftad in het neder-graaffchap Catzenelnbogen aan den Rhyn, tegen over
S. Goar. Daar by legt op een berg een iterk Hot,
de Kat genaamt.
GEWETENSLUIDEN , een fekte die in de voorgaande eeuw 1673. door een herom zwervent ftudent uit Holftein, Matthias Knutzen genaamt, die
7ich op verfcheyde plaatzen in Duitfland een aanhang zocht te maken, opgerecht wierd, maar die
kort daar na weer verltrooit is , na dat gemelde Knutze in Jena door den beroemden GodgeleerD. Mufeeus weerlegt wierd. Zyn gevaarlyke leer
quam eindelyk daar op uit, dat de H. Schrift geen
richtfhoer van het geloof was, maar de wetenfehap
was benevens de confeientie het ware en rechte
grondgeloof, dat alle menfehen als een bybel by
7Ach voerden.
GEWICZ, ftad in Moravien, aan de Boheemfche
grenzen gelegen.
G E - NAR, graaffchap in opper Ongaryen, tegen
het Carpatifch gebergte.
G Ï X , klein landfchap 't welk ten zuiden door
de Rhone van Savoyen gefcheyden word, en ten
noorden maar aan het graaffchap Burgundien, ten
ooiten aan het kanton Bern , ten weden aan de
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GF.YTEN-EYLAND , zie JEga

GEZAIRA , landfchap in 't Africaanfch Barbiryen
aan de Middelantfche-zee , waar van Algiers'de
hooftftad Is.
GEZAMENTLYKE HAND , is zulk een foort van

Icen-inveftituur, die aan enige perfonen te gelyk
gegeven word, zo evenwrel dat 'er niet meer als
een het werklyk bezit van het leen geniete, en de
anderen na zyn dood daar in opvolgen.
GEZANT, is een algemene titel , welke al die
genen gegeven word , die in ftaats verrichtingen
aan een andere uitheemfche mogentheid gezonden
worden. Men noemt hem anders een publiek of
gecaraclerifeert minifter , welke titel aan andere
minifters niet gegeven word, tot zo ver dat men
ook de kardinaal minifters , die voorftanders van
gehele volkeren zyn, en aan het Roomfche hof
leven, om het belang van hun natie in acht te nemen, dit karakter niet, vergunnen wil. Maar de
gewoonte heeft een groot onderfcheyd onder deze
perfonen gemaakt. Want de afgezanten worden
verdeelt in gezanten van den eerften rang , dÏQ
voornaamlyk ambaffadeurs genoemt worden. Deze
worden van vrye en Souvereine vorften ot ftaten
buiten 's lands gezonden > en hebben de eer van
hun principaal te verbeelden , waarom hun ook
zonderlyke eerbetüigeniflen moeten bewezen worden. Verder worden zy naar de geichapenheid hunXx
uer
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-r,er commiffien onderfcheyden, en wel in ordinare
en extraordinare ambafladeurs, welke ten opzicht
hunner rechten en bediening volkomen met ekander over een komen, en maar daar in van elkander verfchillen , dat een extraordinaris ambafladeur wyl hy gemeenlyk in gewichtige en buitengewone gelegentheden gezonden word, den rang
boven zyn amptgenoot den ordmans ambafladeur
heeft fchoon hy dezen rang niet boven een orclmaris ambafladeur van een ander hof eifchen
kan. De voornaamfte eigenfchap van zo een gekarakterifeert gezant beftaat hier in, dat hy den perfoon van zyn principaal verbeelt, maar darom niet
al de eer geniet, die men aan zyn heer zoude bewyien: warom hy zich moet vergenoegen met het
geen door de gewoonte ter plaatze daar hy zich
ophoud ingevoert is. Een gezant van den tweden
rang wórd van enige in het Duitfch een afgezant
genoemt, en van een gezant onderfcheyden, doch
dit onderfcheyd word niet altyd in acht genomen.
Gemeenlyk hiet hy een Envoyé, en geniet op ver
na de eer niet, die men een ambafladeur bewyft,
warom men het in 't gemeen daar voor houd ,
dat de quallteit van Envoyé zich beter als de titel
van een ambafladeur tot gewichtige zaken en verrichtingen fchikt, nademaal die zo veel nauwkeurige omftandigheden niet vereifcht. Wanneer zulk
een afgezant zich op een ordinaire wyfe aan een hof
ofby een ttaat ophoud, word hy Refident genaamt,
hoewel enige tuflehen een Reiident en een Ordinaris Envoyé enig onderfcheyd willen maken , dat
evenwel op de ervaring niet gegrond is, ten zy
dan dat men met den titel van reiident zo mild
ware, dat men 'er een Agent door verilonde; daar
en tegen is een Extraordinaris Envoyé zo een afgezant, welke maar vooreen bepaalden tyd zekere zaken aan een hof te verrichten en gants geen
voorrecht voor een Refident te verwagten heeft.
Deze titel word gezegt het eerft van de Genuezen
uitgevonden te zyn, die 1652. aan het Franfche
hof een gezant met het karakter van Extraordmaar
Envoyé zonden, waar by zy evenwei niet hebben
kunnen verwerven, dat hem andere eer-bewyzingen als een reiident aangedaan wierden. Ondertuflehen heeft men naderhand begonnen zich aan
verfcheyde hoven van den titel van Extraordinaar
Envoyé te bedienen. Onder de gezanten worden
ook gerekent de Plenipotentiariflen (gevolmachtigden) welke na gefchapenheid der omftandigheden
dan eens onder de gezanten van den eerften, dan
van den tweden rang getelt zyn. By den Weftphaalfchen vrede dreven de Franfchen dat de titel
van Plenipotentiaris geen rang van Ambafladeur geven kon. Naderhand heeft deze titel aanleyding
tot veel gefchillen gegeven. Hier toe behoren ook
de Commiflariflen, welke titel anders maar aan die
perfonen gegeven word , die van een fouverein
vorft een commiffie by zyn onderdanen opgedragen
word. Maar men gebruikt dezen titel ook by publieke minifters, en is dezelve gemeenlyk by grensfcheydingen in gebruik. Enige gezanten worden
ook Deputati of gedeputeerden genaamt, en deze
titel is zeer bequaam om by vrye Haten te gebrui-
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ken. De Hanfé fteden noemen haar gezanten aan
het Franfche hof Ambafladeurs Deputez. In Holland zyn de extraordinare gedeputeerden bekent.
Eindelyk moet men noch van de Agenten melden , dien de titel van publiek minifter niet toekomt, nademaal zy gemeenlyk aan de hoven ert
in de republieken zich wegen private verrichtingen
voor hun principaal ophouden. Zomwylen laten
de gezanten hun fekretariflen onder den titel van
Agenten blyven, in welk geval zy acht op de zaken moeten geven, en de aankomft van een ander
gezant afwachten.
GEZEGELT-PAPIER, is waar op voor aan op bevel der overigheid een zeker teiken geftempelt of
met zwarte verf opgedrukt is, en in zommige gerichten worden geen andere fchriften aangenomen,
als die op diergelyk papier gefchreven zyn. Op
verfcheyde plaatzen moeten ook alle obligatien ,
wiflelbrieven en contracten op zulk papier gefchreven worden, wyl men anders, wanneer de zaak
voor 't gericht!komt, een geld-boete daar voor betalen moet.
GEZONDHEIDS RAAD TE V E N E T I E N , beflaat uit

weinig perfonen, en is nevens zyn amtenaren bemoeit dat 'er geen befmettelyke ziekte in de ftad gebracht worde. Zy ftellen de fchepen en de daar op
zynde perfonen een zekeren tyd eer zy durven in
de ftad komen, zorgen voor het water en voor de
grachten , verbieden de bedorve en ongezonde
vruchten, en oefFenen hun macht te water en te
land. Alle quakzalvers en doktoren horen onder
hun rechtsdwang , zy hebben ook een nette lyft
hoe veel hoeren 'er zich in Venetien ophouden,
welke laatfte in Nicolo Doglioni Cofe Notabili di
Venezia uirdruklyk te lezen is. Diergelyken raad
heeft men ook te Genua.
GHARAG, zie Charagd.

GHERA, of Ghiera iïAdd&y klein landfehap, ten
dele in het Milaneefche , ten dele in het Venetiaanfche gebied gelegen. De kleine itad van dien
naam is wel beveiligt, en heeft een goede watergracht, ook een kroonwerk met goede muren voorzien.
GHELE, kleine ftad aan den vloed Nethe, in het
quartier van Antwerpen.
GHENEOA,GENEHOA, koningryk in Africa in Nigritien, by den mond van den Niger ftroom, heeft
geen ftad noch flot, en de gouverneur benevens
de voornaamfte wonen in een groot dorp. Het
grenft ten noorden aan het koningryk Galata,en
ten ooften aan Tombut.
GHERSELVIN , itad in 't landfehap Chaus in 't koningryk Fez, aan de andere zyde van den berg
Atlas in Africa, op de zyde van SegelmefTe,
GHKTTO, zie Getto de git Eb rei,
GHEZOK R I F , zie Gefter Rif.

GHIABET , zo noemt men de afgodendienaars in
Perzien die het vuur aanbidden.
Ook g^vm
de Turken dezen naam gemeenlyk aan de Chriftenen en anderen , die niet van hun Godsdienft
zyn
GHIARA BASCI,IS de Chirurgyn welke den koning
van Perzien de ader laat en icheert.
GHI~

GUL GIA. GTE;

GÏB, GIE;

GHIVIRA , kleine ftad in het graaffchap Anghiera;
aan den oever van het meir van Ghivira in het Milaneefche.
' G I A N U T I , JANUTI, klein eyland in de Toskaanfche zee, 't welk wegens de zee rovers by na gants
woeft is. Het hoort den groot hertog van Toskanen toe.
GIAQUHS, GALLES, zekere volkeren in Monomotapa in Africa, welke zeer fterk zyn, en veel
van Abyffinien ingenomen hebben.
GIAROLI, grote ilad aan dm vloed Grama in
het hertogdom Montferrat.
GIAVENNO, fraaie Ilad aan den vloed Sangon in
't markgraaffchap Suia in Piemont.
GIEELHAUSEN, ftad in 't vorftendom Grubenhagen, niet ver van Eisfeld.
GIBELLINI, is een bekende fadlie in de hiftorie,
alzo naar de ftad Waiblingcn in het Wurtembergfche genaamt, die het in de 12,13. en volgende
eeuwen met de Roomiche keyzers tegen de pauzen
en Guelphen hielden.
GIBELLO, een kafteel in den ftaat vanBufeto,
aan de grenzen van het hertogdom Panna.
GiBicHENSTEiNjbergilot en amt in de Saal-kreits
in 't hertogdom Maagdeburg aan de Saai, een uur
van Hal , den koning van Pruiflen toekomende.
Op dit ilot zat voorheen Lodewyk II. landgraaf
van Thuringen gevangen, die daar uit in de rivier
de Saai Iprong, en zich redde, waar van daan hy
ook Lodewyk de Springer genoemt is. Anno 1705.
ontftond by Gibichenftein een fchone minerale bron,
die de Halfche byna overtrof.
GIBRALCON , kleine maar aangenaame ftad in
Andaluiien, benevens een burggraaffchap, den hertog van Bejar toekomende.

éïBRALTAit, grote ftad in zuid-America, in ds
provintie Venezuela aan het meir Marecaye, daar
veel tabak, zuiker en Cacao groeit.

GIBRALTAR, GIBALTAR, GEBAL-TARIF, ftad in

Andaluiien op een berg van den zelven naam, aan
de zee-engte van Gibraltar , daar zy een ruime
haven heeft. Zy is niet groot maar wel beveiligt,
en met een fterke citadel voorzien, welke de gecombineerde vloot onder den admiraal Rook in 't
jaar 1704. innam, qn den prins van Heifen-Darmftad als commandant met een fterke bezetting daar
in liet, die zich in de kort daar op gevolgde belegering een vol halfjaar tegen den Spaanfchen generaal Marquis de Villadarias en den Franfchen
maarfchalk de TheiTé dapper verweerde, tot dat
de vyand met het einde van maart 1705. de belegering verliet. In 't jaar 1710. in november floten
bet de Spaanfche troepen weer in, maar de Engelfche bezetting deed een uitval, ftak hun campement
ïn brand, en nam ze meelt en deels gevangen. In
het vredes traktaat 1713. te Utrecht tuflehen Spanjen en Engeland geiloten, is door het 10de artykel
de ftad en het ilot Gibraltar benevens der zelver
haven, veiling-werken en daar toebehorende forten voor eeuwig aan Engeland overgelaten. Het
naauw of de Straat van Gibraltar is een zee-engte
tuilchen Andaluiien en het koningryk Fez, en verenigt de Middelantfche met de Atlantifche zee.
(Ieder weet hoe de Spanjaarden niet tegenftaande
het gemelde tiende artykel voor een jaar of twe de
ftad weer op nieuws belegert hebben, en evenwel
haar tot de yver&aaf niet kunnen brengen.)

GICZIN , zie Gitfchin.

GIEBELSTAD, is de hooftftad van het graaffchap
Geyer in Franckenland, 't welk uit vier voogdyen,
Goldbach, Reinsbron , Neukirchen , en Gsbdihd
beftaat , den koning van Pruiflen toekomende.
Daar ftaan 2. fchone kaftelen.
9 GIECH, ryks graaflyk gedacht in Franckenland,
t welk door keyzer Leopold in den ryksgraven
ftand verheven is,en zich reeds 1699. by het Franc»
kifche Ryks-graven collegie heeft aangegeven om
als een werklyk lid aangenomen te worden, maar
de dadelyke aanneming en inleyding is zo lang uitgeilelt, tot dat 'er vooreeril uitgemaakt was hoeveel een ieder moet opbrengen, en is den 17. fept.
172.6. eerft te Weickersheim voortgegaan. Dit geflacht verdeelt zich in de Buchaufche en Thurnauifche linie, en de graaflyke landen beftaan uit de 3.
amten in Franckenland,Buchau,Thurnau en Weisfenfels.
G I E ^ H N I T Z , JETSTENITZ, fteedje in de Racke-

nitzers-kreits 'm Bohemen.
GIE HUM , zie Gïhun.
G I E N , kleine ftad in Gaftinois in Vrankryk aan
de Loire, waar over een brug legt. Zy heeft den
titel van een graaffchap. Omtrent deze ftad begint de vaart, waar door de Loire met de Seine
verenigt is.
GIENOEN , kleine vrye ryksftad aan den vloed
Brentz in Zwaben, in het Wurtemberger land, 2.
mylea van Nördlingen.
G I E R A , klein en woeft eyland van den Archipel, niet ver van het eyland"Candia.
GIE RA ei , zie Girace.
GIERISCH, fteedje in Zevenbergen aan de Wallachyiche grenzen.
GiEss£N, welbeveftigde ftad en amt in opperHeflen aan den vloed Löhna , benevens een'Univerftteit , die 1607. gefticht is. Zy hoort den
landgraaf van Heilen-Darmftad t o e , en legt 6. myl.
van Frankfurt.
GEGRADUEERDE PERSONEN noemt men gemeen-

lyk die gene, die den eerentrap op hogefcholen
bekomen hebben, en baccalauruflen, meefters der
vrye kunften, licentiaten of doctoren zyn geworden , zonder welken trap iemand niet licht een profeiloraat of beilieiing van een collegie verwerft,
In Vrankryk heeft men Graduez Simples, en Graduez Nommez. De eerfrgenoemden hebben niet
als den bloten trap en geen verwachting, maar de
laatfte den eertrap en verwachting van een beroemde Univerfiteit te geiyk.
Want de Univerfiteiten in Vrankryk hebben het recht1 om
zekere Parochien en 'beneficien te vergeven ,
even eens gelyk de Univerfiteit van Cracou, die
naar derzelver voorbeeld opgerecht is, byna gants
Polen met geeftlyken voorziet. De maanden januari en juny hieten Mois de rigueur , of
ftrenge ^maanden , dewyl de vergever in dezelve
het beneficie dat door den dood'opengevallen is,
zonder verder, voor*of tegenfpreken aan den oudXxi
ftea
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iten candidaat van de Graduez nommez opdragen
moet. De maanden april en oktober hieten mois de
faveur,of maanden van gunft, vermits de vergever
in dezelve de leeg zynde prsebende aan een van de
Graduez fimples na zyn wilkeur geven durf. Alle
«diergelyke gegradueerden moeten van geboorte fran|chen, of anders genaturalifeert, en m de Chambre des
Ccmptes geregiftreert zyn. Zy moeten van eerlyke
ouders afflammen, gefchooren kruinen dragen, op
een Franfche Univerfiteit geftudeert en ten minden
het 24.jaar van hun ouderdom bereykt hebben, ook
van te voor geen beneficie bezitten, dat over deó'oo.
pond aan inkomften jaarlyks bedraagt^
GIESSENHEIM, een klein eiland midden in den
Rhvn, in neder-Elfas, tegen over Hagenau. Het
befïaat twaalf hondert roeden in de lengte, en zeshondert in de breette, en is rontom met een goede
linie tegen den aanval der vyanden verfterkt. De
Franfchen hebben 'er anno 1686. de voorname
.veiling Fort Louis op geboud.
GIESSHUBEL , berg-Giesshubel een kleine bergftad
by Gottleube en Bora niet ver van Pirna in de
Meisnifche kreits. Daar word veel yzer gemaakt.
GIFFHORN, een kleine ftad, amt en flot aan de
rivier de Aller, daar zich de Ifa daar mee vermengt
in 't hertogdom Luneburg.
GIGAN, een kleine ftad in neder-Langedok, in
't gebied van Montpellier, zeven Franfche mylen
van Montpellier tegen 't wellen gelegen.
GIGEHÏ, een ftad aan de Midlandfche zee, in
'Afrikaans Baibaryen, in 't koningryk van Algiers,
in de provintie Bugie.
GIG SA , kleine ftad in Afturien in Spanje.
G.GUNGtN, een Wurtembergs fteedje in Zabergow in Zwaben aan den vloed Zaber gelegen.
GIGLIO , een klein eiland in het Toskaanfche
meer, aan de kuilen van Stato delli Prefidii, waar
onder het hoort.
GIGNQDÖ, een kleine ftad in Piemont, een half
myl vanAofta,het voert den naam van een barony.
GIGONDAS, een ftad in 't prinsdom van Oranje.
GIHLAVA, een vloed in Moravien, welke in de
Bechiner-kreits in Bohemen ontfpringt, en zich in
de rivier Teya ontlaft.
GIHUN , of Jïhun, een droom in Azien, maleende de grensfeheyding tulTchen Perzien en
groot Tartaryen, ilort zich in het Kafpifche meir.
GTLAN, zie Kiian.

GILDE,genootfehap van enig handwerk, 't welk
jaarlyks dekens en hooftluiden verkieft , om zyn
wetten en voorrechten voor te liaan.
GILEMNÏZ , zie Starkenbach.

GILES , een kleine plaats benevens een flot in
Champanje.
GILGENEUEG , een ftad in Hockerland, of de zo
genaamde bovenlandfche kreits , in 't koninglyk
Brandenburgs PruifTen, waar van de graven Finck
van Fmckenftein erflyk opperhooftluiden zyn.
GILIAKI, zekere heidenfche volkeren in deMoskoyitifche provintie Dauria, zy wonen langs de ooft-zee.
GILOLO , een van de Moluckifche eilanden in de
Indiaaniche zee in Azien, waar van de koning van
Gilolo het meeite bezit. De Hollanders en Span-
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jaarden hebben daar eenige plaatzen, en de hooftftad voert ook den naam van Gilolo.
GXLOWEY, ftad van de koninglyke kamer in Bohemen, in de Kaurzimer kreits , beroemt wegen
haar goudmynen.
GIMLITZ, een kleine vloed in Meiflen, welke
zyn oorfprong neemt in het amt Frauenftein.
GIMNICH, een flot, vlek en heerlykheid in het
aarts-ftift Keulen, aan den vloed Erx , niet ver
van keulen aan de Gulikfche. grenzen. Het is het
Hamhuis der vryheeren en graven van Gimnich.
GIMONT, een ftad en flot in het graaffchap Gaur e , in t gebied van Guienne in Vrankryk.
GIMPELHOFF, twe fchone kaftelen in Krain, het
ene 5. het andere 8. mylen van Laybach gelegen. Het
eerftgenoemde komt den heer van Schernburg, het
andere dat aan deSau legt, den heer Zetzhekker toe.
G I N C K L , een adelyk flot in de provintie van
Utrecht, tuftchen Rhenen en Amersfoort: het is
het ftamhuis van de Ieriche graven van Athlone.
GINDES, een rivier in Azien, die in Armenien
zyn oorfprong heeft, en zich in den Tigris ilort.
GINDI of Dgindi, zeker ilag van Turkiche ruiters , die zeer aardig en handig met hun paarden en
wapens weten om te gaan.
GINERCA , een kleine Had op het eiland Corfïca»
aan een kleinen zee boezem.
G I N E S Ï A R , een fteedje in Katalonien, aan den
vloed Ebio, 4. mylen van Tortofa.
G I N G I , een provintie en een der grootfte lieden
op het half eiland van Indien, aan dees zyde de
Ganges , aan de kuil van Koromandel in Azien.
De ftad is met wallen en dubbelde muren omringt,
en met vier grote bergen, waar op drie fterke kaftelen leggen omgeven, van welke bergen de eenc
met t w e , de andere met vier, en de derde met
zeven wallen verfterkt is. Zy legt 5. mylen van
Nagapatan tegen 't noorden.
GINGIRO, koningryk in Afrika.
Gio, ftad in Aiturien aan de Kantabrifche zee,
GIOHOR , zie Ihor.

GIORGIO, een zeker gebied der Zeklerfche reiidentfen in Zevenbergen, aan de Moldaviiche grenzen. De hooftfiad Giorgio word meelt van RoomsKatholyken bewoont.
GIOSSELIN, zie jojjelin

GIOVENAZZA , kleine ftad in 't koningryk Napels , aan de kant van 't landfehap Bari, "benevens
een bisdom 't welk onder den aartsbirTchop van
Bari ftaat. Hier toe behoort ook een klein landlandfehap van den zelven naam, 't welk benevens
de provintie Cellamare in 't jaar 1719. den kardinaal
del Giudice weer ingeruimt wierd , toen hy de
Spaanfche party verlieten tot den keyzer overging,
G I R , een grote rivier in Afrika, dewelke zich
met den vloed Zuenzinga verenigt.
GIRACE, of Gieract, een ftad in Calabria oltra In
't koningryk Napels op een heuvel niet ver van
Golfo di Girace gelegen. Derzelver biffchop ftaat
onder het aartsbisdom Rheggio.
G I R G I O , een ftad in opper-Egipten in Afrika ,
aan den linken oever van den Nyl, 't is de hooftfiad van een landfehap Caiïif van Girgio genoemt.
GIR-
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GIVET, een vering in het graaffchap Namen;
GÏRGIO, een van :de natuur en kunft verfterkt
kafteel op een eiland in den Donauw, in Hongaryen. komende het huis van Ooftenryk toe.
GIRINGBOMBA , koningryk in 't landfchap Biafara
GIULA, ofGyuta, een ftad in het opper OngaIn neder Ethiopien in Afrika.
rifch graaffchap Bihar, aan de grenzen van Zevenbergen , daar de vloed Feyerkeres in het meir SarGIRITBAY, zie Gerïdbey.
GIRONDA, een klein eyland in de Middelandfche kad valt. De Chriftenen hebben deze plaats in het
jaar 1694. verovert.
zee, aan de kuft van Natoliën in Azien.
GIRONDE, zo word de rivier Garonne in VrankGIULIA NOVA , een kleine ftad op een heuvel
ryk genaamt , na dat zy zich niet de Dordogne niet ver van de golf van Venetien in Abruzzo Olverenigt heeft.
tra in het koningryk van Napels.
GÏRONNE, een grote en oude ftad in Katalonien,
GIURBA , een fterk flot in Katalonien, 't welk
daar de rivieren Onar en Ter te ramen lopen. Zy anno 1 7 u . van de Geallieerden verovert, en het
heeft een biiïchop die onder het aartsbisdom van Franfche garnifoen tot krygsgevangen gemaakt wierd.
Tarragona behoort,voert den titel van een hertogGIVRE , een rivier in Savoie,welke in den vloed
dom , is beveiligt, en in een driehoek geboud. Bin- Arve valt.
nen haren ringmuur heeft zy een kafteel, en daar
GIUSTANDIL, een ftad benevens een fterk kafteel
buiten drie andere, die op drie nabygelegene heu- op een rots in Servien.
vels leggen. Deze vier forten zyn Fort Rouge ,
Giuz CHON, een lezer van den Alkoran, zie Alcoran.
de koningin Anna, de Kon-tabel, en het GefortiGIZERA, een rivier in Bohemen, die zyn oorficeerde Kapucyne kloofter, niet ver daar van daan fprong op het Reuzen-gebergte heeft, door den
fcyn zeer fchone zoutgroeven. In 't jaar 1684. ruk- Buntzler kreits loopt, en zich by Alt-Buntzel in de
ten de Franfchen voor deze plaats, maar moeiten Elf ftort. Men vind 'er goud zand in.
met groot verlies weer te rug trekken, doch namen
GLACIEHES, zeer hoge berg in het Savoyfche
%z in 't jaar 1694. met akkoort in, en gaven ze in landfchap Faucigny, die van de inwoners Monte
1697, by hetRykswykfche vredes traktaat den Span- Maledetto of de Vervloekte berg genaamt word,
jaarden weerom, anno 1706. wierd deze ftad van dewyl hy het gantfche jaar met iheeuw en ys bekoning Karel III. onder zyn gehoorzaamheid ge- dekt legt.
bracht, en toen zyn Karholyke majeiteit zich met
GLACIS , is aan een vefting de allengsjes aflopen•zyn hofhouding daarin het jaar 1710. enigen tyd de afdaking der borftwering van den bedekten weg
ophielt, rechtte hy daar een nieuwe Univerüteit naar de veldzyde tot op den vlakken grond. '
op. Deze plaats is eindlyk na een moeielyke beleGLADBACH, een keur Paltfifche ftad in het hergering in 't jaar 1 7 n . door den Franfchen hertog togdom Gulik.
van Noailles weer verovert , en in het volgende
GLAJON , een diftricfb en dorp van den zelven
jaar wierd zy van de keyzerlyken weder ingeiloten, naam benevens een fterk ftot in Henegouwen.
die egter onverrichter zake moeften aftrekken.
GLAMBECKE , een oud verwoeft kafteel op het eiGIROU, kleine rivier in Langedok, die zich in land Femeren , daar de fchepen nu gemeenlyk
de Lei Hort
ten anker gaan leggen: het komt den hertog van
GISORS, kleine ftad aan de rivier Epte, en de Holftein- Gottorp toe.
hooftftad van het landfchap Vexin in Normandyen,
GLAMORGAN, graaffchap in Engeland in Southveertien mylen van Parys,voert den titel vanBurg- Walles, 't welk tegen 't ooften aan het landfchap
graafichap.
van Monmouth , tegen 't noorden aan Brecknock,
GÏSSA, -eiland in de golf van Venetien, tegen tegen 't weften aan Caermarden, en tegen 't zuide Kroatifche grenzen, benevens een ftad van den den aan 't Kanaal van Briftol grenft. Het heeft
u8.Kerfpelen,en 11. fteden, tegen 't zuiden is het
2.elven naam die den Venetianen toekomt.
vruchtbaar, maar tegen 't noorden gants Bergachtig.
G I S S E L W E R D E R , zie Geïjfeiwerder,
GLANDEFOURE, een ftad in Ierland, die een bifGISSIBEL, zie GiejJhuM,
GISSING, kleine ftad en fterk kafleel in neder- fchop heeft, ftaande onder den aartsbiffchop vaa
Ongaryen, naar den kant van Stiermarken, op een Dublyn.
GLANDELAGH, flot in het graaffchap Dublyn in
hoge rots.
GITSCHIN, een fchone ftad, benevens een Je- Ierland.
auite koilegie en queekichool voor de jeugt in de koGLANDEVES , was een ftad in Provence, aan de
ninggratzer kreyts in Bohemen, tien mylen van Praag. rivier Var, dewelke door overftroming van dezen
GIT TELDE , een vlek in het Wolfenbuttelfche vloed verlaten wierd, en is in tegendeel het vlek,
amt StaurTenbcrg, daar Hendrik de Vogelaar van 't Entrevaux een vierendeel myl daar van daan, geTincken- net tot het keyzerdom verheven wierd. boud , daar de bilTchöp van Glandeves ook zyn refidentie houd 9 die onder het aartsbisdom van AmDaar is een yzermakery.
brun ftaat.
GIVAUDAN, zie Gevaudan.
GLANECK, een fteedje op een berg in neder-KaGIUDECA, een eyland in de Venetiaanfch zee,
een vierendeel myl van Venetien, 't welk it zes rinthien, aan den vloed Glan.
kleine eilanden beftaat. Daar zyn veel fcho e hoGLARIS, een van de dertien kantons in Zwitserven en kfthuizen , gelyk ook zes kerken en een land, welke tullchen de kantons Zweitz en Uri,
kloofter voor de koertizanen , die dat hantwerk het ampt Gaffe-en , de graafschappen Sargans en
verlaten hebben. Dit eyland h ^ t zyn naam be- Riya , en het4and der Graubunders le&t. Dit kankomen. van de Joden, die daar op wonen.
Xx 3
ton
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ton is rontom met bergen omringt , drie mylen Biankenhayn en Kranichfeld. Over deze heeft
lang, en is het eerfte dat in het Zwitzerfche ver- keur-Saxen het gebied, nademaal z y , ter oorzaak
bond getreden is, en zich de heerfchappy van Oo~ van het gefchil dat keur-Mentz met Saxen-Gotha en
ftenryk onttrokken heeft. Het is ten dele Gere- Weymar heeft, gefequeftreert zyn. De graven van
formeert , ten dele Roomsgezmt, en het hooft- Gieichen zyn in 't begin van de 17de eeuw uitgevlei* daar van hiet ook Glaris.
ftorven. De Drey-Gkichen of drie gelyken zyn drie
GLASGOW, een kleine ftad in het landfchapCluy- bergen tuffchen de ftad Arnftadt, Gotha en het Erdesdale aan den vloed Cluyd in Schotland: heeft fortfche gebied , op een van de welke een ilot
een aartsbisfchop, voert den titel van Barony, en faat, namentlyk Gieichen, daar enig merkenswaarheeft een Univerllteit, dewelke in het jaar 1454, dige zaken te zien zyn i en het is ten dele weer
opgerecht is.
opgeboud , maar de andere als Wachfenburg en
GIASHÜÏTE , kleine berg-ftad aan de Mogliz, in Muhlberg zyn verwoed en ingevallen.
de Erts-geburgiiche kreitz in Meiffen, tuffchen DipGLEICHEN, een amt en huis aan de Werra ia
poldisvvalda en Altenberg.
neder-Heftèn, tegen over Witzenhauzen.
GLASTENBURG , een ftad en beroemde abdy in
GLEICHENSTEIN, een flot op het Eisfeldfche geSommerfetshire in Engeland.
bied , komende keur-Mentz toe.
GLATT, een ftroom in Zwitzerland in 't kanton
GLEINECK, of Glumck, een Benediktyner mun~
Zurich , hy ontfpringt niet ver van Fichtcnthal , niken klooder,' niet ver van Stier in opper-Ooftenloopt door de Grieffen zee, en itort zich by Egli- ryk.
üw in den Rhyn.
GLEISS , een berg kafleel en vlek des prinffen
GLATTAU, zie Klatow.
van Montecuculi , in neder-Ooftenryk , aan den
GXAUCHA , een ftad aan de rechte zyde van de vloed Ips.
Sehneebergifche Mulda , benevens een kafleel de
GLEISCHERBERG, een ongemeen hoge en woe~
Schone Burgc genaamt, in Meiffen, komende den fteberg in Zwitzerland in 't kanton Bern , op
graaf van Schönbiirg toe, en is een achterleen van den welken de fneeuw zich zedert enige duizent
liet Boheemfche ryk. Zy legt drie mylen van Ge- jaren te zamen gepakt heeft, en ys daar van geworr a , en een van Zwickauw,en is anno 1712,.den 24. den die zo hart en koud als kriftal is , en nooit
oktober'byna gants afgebrand.
vergaat, en als 'er iets van in de warme dalen vak,
GLAUCHA, een voorilad van Halle , hebbende zo bjyft het lang zonder fmelten leggen.
haar eige gemeente. Daar is een fchoon Weeshuis
GLEJSDORFF, een vlek en gebied in neder-Stieren queekichool geboud.
marken , horende den graaf van Collonitz toe.
GLEISOLES, een kleine ftad in 't vorftendom BarGJLAZ, in 't Boheemfch Kladsko, een beroemde
Had aan de Neiiie, in het graaffchap Glatz in Bo- celonette in Piemont, niet ver van den vloed UIiemen aan het Reuzen-gebergte. Zy is gefortifi- baye, legen de Daufineefche grenzen aan.
ceert, heeft een fterk Hot en legt twaalf mylen van
GLEYWITZ ,een ftad in Silezien,in 't vorftendom
Praag. Het graaffchap Glatz hoort niet onder de Oppeln, daar de meefte hop groeit, eertyds was
Boheemfche kreitz, maar is een ingelyfde Duitfche zy een vorftlyke reiidentie plaats.
provintie.
GLINDOW, naam van een meirtje in de UckerGLEIBERG, een fteedje en ilot in Wetteravien, mark.
tegen over GiefTen, komende den graaf van NaffauGLINIAN , een ftad in het waiwoodfchap Reuilen.
in Polen.
Weilburg toe.
GLINSKI, ftad in de Ukraine.
GLEIBITZ , zie Gleywitz,.
GLISKOVATZ , een turkfche ftad in Servien in
GIEICHBERGE , zyn twee zeer hoge bergen, een
half uur van Romhild, waar van de eene, die aan Hongaryen, aan den vloed Veterniza.
GLOBUCH, een fterk ilot op een hogen berg in
de Hennebergfche grenzen paalt, de Steinburg, de
andere die tegen Wurtzburg aanlegt, de Gleichberg Dalmatien,- in 't gebied van Caftel-Nuovo, 8. inyl
genaamt word. Op den laatftgenoemden heeft de van Grahovo.
hertog Romhild van Saxen een fchoon lufthuis laGLOBUS COELESTIS, of Hemelkloot, is een zeker
ten zetten.
ronde kaart, waar op de Hemeltekens en de diere
GIEICHEN, zyn twe verwoede en na by elkan- kring uitgedrukt* ftaan, die men of by de Geograder leggende bergkaflelen in 't vorftendom Calen- fifche Atlaflen -vind, of over een ronde bol geplakt
berg, aan de grenzen van Eisfeld, waar van het en met uitwendige kringen of cirklen voorzien is,
tegen 't weden leggende Hellen, en het tegen 't op dat men den op- en ondergang der fterren, als
ook de zon- en maan-eclypfen fo veel beter uitrekeooften leggende Hanover toekomt.
GLBICHEN , een graaffchap in Thuringen aan 't nen moge,,
GLOBUS TEBRÏSTRIS , is een diergelyke ronde
Erfortfche gebied , waar van het ilot denzelven
naam voert. Ten dele is het een keur-en vorft- kaart, waar op de 4. delen van den aartkloot beiyk-Saxifch , ten dele een keur-Mentzifch leen, en nevens de daar tuffchen vlietende Meeren en itrois onder de hertogen van Saxen-Weymar, graven men afgebeelt ftaan, en welke van 's gelyken over
van Hatzfeld , en graven van Hohenlo verdeelt. een bol geplakt kan worden.
GLQCESTER, een provintie in Engeland , grenDe graaf van Hatzfeld bezit het ilot Gieichen, als
de oude reiidentie-plaats van de graven van Giei- zende tegen 't zuiden aan de provintie Somerfet,
chen f het amt Wanderfleben, de Had en het amt tegen 't ooften aan die van Wilt en Oxfort, tegen
\ noen-
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't noorden aan die van Warwyk en Worcefter, en
tegen 't weden aan die van Hereford en Monmouth.
Zy is vruchtbaar in koorn en weylanden, en beroemt wegens haar fchone wol en haar yzermynen.
GIOCESTER , hooftftad van dezelve provintie benevens den titel van een hertogdom aan den vloed
Saverne. 't Is een fchone ftad, en heeft een biffchop die onder den aartsbifTchop van Kantelburri Haat. Zy legt 80. Engelfche mylen van Londen en heeft een goede haven aan de Saverne.
GLOGAU , een erfvorftendom in neder-Silefien
langs den Oder 't welk tegen 't ooften aan Polen,
tegen 't noorden aan 't vorftendom Grollen, tegen
't weften aan 't vorftendom Sagan , en tegen 't
muiden aan die van Lignitz en Wolau' grenft, 't
komt den keyzer als koning van Bohemen toe.
De hooftftad word groot-Glogau genaamt, zy lag
voorheen dicht aan den Oder , maar deze rivier
heeft zich zedert enige jaren zo gedraait, dat zy
'er tegenwordig een vierendeel mylvan daan vloeit.
Deze llad is een grensvefting tegen Polen, zy is
roomsgezint, maar de Luterichen hebben een boute kerk in de voorftad, die zy volgens inhoud van
het Munfterfche vredens-traktaat altyd behouden
moeten. Daar dicht aan legt het Dom-eyland, 't
welk door een arm van den Oder gemaakt word,
en redelyk gefortificeert is. Het voert dezen naam
van den Dom die daar opftaat, welke van de Domheren, wegens aangematigde heerfchappy, uit de
ftad hier heen overgebracht is.
GLOGAU, klein Glogau, een kleine ftad in het
vorftendom Oppeln in Silefien, den gmaf van Oppersdorf toebehorende; het heeft een fchoon flot,
en legt 14. mylen van Breflau.
GIORII-,, lof, eer, prys, roem en heerlykheid.
Daar van daan komt Glorieus, trots, prachtig,
prys waardig, heerlyk.
'GL^S, een markt vlek in Tyrol, waar naar de
vryheren van Glos hun naam voeren.
GLOSSEN , is zo veel als de uitleggingen of verklaringen van een zaak. Daar van daan noemt
men die gene Gloflatores die allerhande uitleggingen over het Jus Civile en Canonicum gefchreven
hebben.
GLOSSEREN , over een zaak fchryven en die uitleggen.
GLUKSBURG , een ftad en flot in 't hertogdom
Sleeswyk, die door een hertog van de koninglyke
Holftein-Sunderburgifche linie bezeten word, welke daar ook den naam van voert. De tegenwoordige hertog hiet Filippus Erneftus, is den 5. mey
1Ó73. geboren, en is ten derdenmale den 17.oktober 1716. in huwelyk getreden met Maria Charlotte dochter van hertog Frederik Wilhem van Holïtein-Auguiïshurg, voor dezen KaminnikdefTe van
Herford. Zyn oudite prins van de eerfte Gemalin
uit het huis van Saxen-Eifenberg hiet Frederik, en
is den r. april 1701. geboren.
GLÜCKSBURG , een keurvorftlyk luft-en jacht-ilot
in de Saxifche keur-kreits, op de Seidifche Heide,
by 't welke anno 1700. een glasmakery is aangelegd

GLÜCKSBURG , alzo hiet ook het vorftiyk flot te
Römhild.
GLUCKSTAD , een fterke ftad en kafleel in Holftein, den koning van Denemarken toekomende,
legt 7. myl van Hamburg aan de Elve.

?f r

GLUNICK, zie Gleinech.

GLURENS , een heerlykheid en ftad in 't Wintsgayer Dal of Val di Venofta in 't Graauwbunderland:,
aan de Tyrolfche grenzen,
GLYWITZ,

zie Gleywitz,.

GNADENBERG , een klein fteedje in de opper*
Palts aan den vloed Schwarzach, voor dezen Eiehelberg genaamt. Hier is een beroemt kloofter
van Ste. Brigitta, daar munniken en nonnen te gelyk gev/eeft zyn.
GNADEN

KETENS ,

GENADE PENNINGEN ,

zyn

goude ketens en medailjes , daar de beelteniffen
van gekroonde hoofden of andere vorften opftaan,
die de afgezanten van vreemde mogentheden by
hun affcheyds gehoor vereert worden of andere
perfonen voor 't brengen van een goede tyding, of
ook om andere verdienften gefchonken worden.
GNADENTHAL , een juffren kloofter van de Ciftenfer orde in Zwitzerland in Argow.
GNADENTHAL, een aadlyk juffren kloofter in 't
graaffchap Naffau, den Jezuiten te Hadamar toekomende.
GNADENTHAL, een geweze juffren kloofter in 't
graaffchap Hohenlo, heeft voor dezen een abdifTe
gehad.
G NES EN , een ftad in 't waywoodfehap Kalifch, en
de hooftftad van groot-Polen, benevens een kafte3eny. Haar aartsbifTchop is primaat van 't ryk, en
erfiyke pauflyke nuncius , de naafte aan den koning , en regent in Polen ten tyde van een tuifchen regering. Hy bepaalt ook den verkiezingsdag, belegt den ryks-dag en kroont den koning en
de koningin.
GNIEUKOW , ftad in het waywoodfehap Inowlocz, in groot-Polen.
GNIEW, ftad in het waywoodfehap Marienburg,
in Pools-PruifTen.
GNOIEN, kleine ftad en amt in het gebied van
Roftock in het hertogdom Meklemburg.
GNOMONICA, is de wetenfehap van zonnewyzers
te maken.
GNOSIMACHI , zyn ketters in de Chriftenheid ,
die 't onderzoek van alle wetenfehappen verweipen, dewyl God niet als goede werken verlangt.
GNOSTICI , ketters onder de Chriftenen in de
2de eeuw , die hun oorfprong uit de Nikolaiten
hadden. Zy beroemden zich van een zonderlinge
kennis te hebben, ftelden twe oorfprongen van alle
zaken , een goed , en een quaad , loogchendea
Ghriftus Godheid, als of God in hem Hechts gewoont had, en gaven in hun nachtvergaderingen
de vleefchelyke luiten den vryen toom.
GOA, een ftad in 't koningryk Dekan in Ooftindien, in Azien op een klein eiland, door de rivieren Mondoua en Guari geformeert. Zy is groot,
heeft in plaats van muren 6. citadellen, en een der
befte havens aan een vaart, warom zy ook groten
.koophandel dry ft. Zy heeft een aartsbifTchop die

Ifi GOA.GOB.GOC.GOD.GOE,

GOE. GOG. GOI. GOL»

primaat van Indien is , en de inquifitie gaat ?er
GOEREE, klein eyland in Nigritien in Afrika, in
icherp in zwang. Zy hoort aan Portugaal en is de de Atlantifche-zee, den Franfchen toekomende, 3,
voornaamfte van alle de plaatzen welke dit ryk in mylen van Capo Verde , alwaar de Hollanders
Indien bezit , warom dit ook de reftdentie-plaats voorheen het fort Naftau in 't bezit hadden, dat
van deszelfs onderkoning en den raad van Indien is. van de Franfchen geflecht is.
Ondertufïehen zyn de meefte inwoners afgodendieGOES, G O I S , een middelmatige ftad in de Pornaars en Mahornetanen, de miniten Portugezen.
{ugeefche provintie Beira aan den vloed Seyra, 3,
GOARSHAUSEN, zie Gewerhaufen.
rnylen van Coimbra.
GOBELINS, is een beroemt fabryken-huis teParys,
GOES , een grote, en fchone ftad op het eiland
aan 't einde der voorilad van St.Marceau, waar in zuid - Beveland , 't welk daar van dikwils het
veel tapyt- makers , fcharlaken-verwers en andere land van ter Goes genaamt word, in de verenigde
kunftenaars wonen , welke uitmuntende ftukken- provintie-Zeeland, benevens een haven aan den ooftwerks maken dk tot cieraad der koninglyke paley- lyken invloed der Schelde.
zen gebruikt worden. Dit gebouw heeft zyn naam
GOES, of Gosy een zeer ryke adelyke Benedikvan een beroemt verwer, Gobelin genaamt, welke tyner abdy in opper-Stiermarken, niet ver vanLeuonder de regering van Francais I. de fchone fchar- ben aan de rivier de Muhr.
I.ake-verwery in Vrankryk Efcarlate de Gobelins
GOGA , een kleine ilad en fchone haven in 't gegenaamt, het eerft heeft uitgevonden, en dit huis bied van den Groten Mogol in ooft-Indien, in Amet zyn handwerks genoten bewoonde. De kleine zien, in 't koningryk Guzurate , by de golf van
rivier Bievre ftroornt daar nevens heen, en defTelfs Cambaya, legt zeer bequaam tot de fcheepswater word gezegt tot de fcharlake-verwery byzonder bouw.
goed te zyn.
GOGNA, een vloed in het hertogdom Milaan,
GOCH, füd en flot aan den vloed Neers in 't dewelke zich beneden Laumelina in de Po ontlaft.
hertogdom Kleef.
GOCHSHEIM, ftad in 't hertogdom Wurtemberg,
GOGRAVEN , waren zo veel als amtluiden of
daar in 't jaar 1689. hertog Frederik Auguftus van rechters, welke over een zeker gebied, dat Gau of
de Neuftadtfche linie zyn refidentie hielt, toen de Dorp genaamt wierd, gezet wierden: deze naam
franfchen deze plaats in de afch leydden.
word noch in zekere plaatzen in Duitfland beGOCIANO , oude ilad in Sardinien aan den vloed houden.
Thyrfo.
GOHR , een graafiyk Bergs refidentie - flot in 'f
land van Gelder, in 't graaffchap Hoorn, aan de
GOCKEREN, zie Baracan.
GCDENAU, een flot, vlek, en ftreek lands in 't Goorbeek tuffchen Hoorn en Maefeik gelegen.
GOÏAME , koningryk in Afrika , in Abiiïinien,
hertogdom Gulik , een myl van Bon , de ryksbaronnen van Waldpoten van Paflenheim toeko- aan de Nyl ftrooin ter rechten hand.
GOITO , welbewaarde plaats in 't hartogdom van
mende, waar naar zieh ook een linie fchryft.
GÖDENS, floten heerlykheid in ooft-Vriefland, Mantua, aan de Mincio, over dewelke, niet ver
vier mylen van Aurich, de baronnen Friedag te daar van daan, een brug legt. Zy wierd in 't jaar
1706. in auguftus van den erfprins vanHefTen-KafTel
Goden toekomende.
GODIN, Hodonin, een ftad in Moravien , aan ingenomen.
de rivier Moraw, aan de Hongarifche grenzen.
GÜICONDA , een koningryk in ooft-Indien in AGODSDIENST , hiet aan 't keyzerlyke hof, wan- zien, op het half eyland aan deze zyde de Ganges;
neer de keyzer benevens het gantfche hof een zing- is ryk van koorn, rys, zout, ftaal en voornaam»
mis bywoont.
lyk diamanten , waarvan de grootfte hier gevonGODVRUCHTIGE ZAKEN , daar onder word ver- den worden. De hooftftad voert den zelven naam,
ftaan wat aan kerken, fcholen, gafthuizen, zieke- is groot, fchoon en met een kafteel voorzien. De
huizen , weeshuizen, ook aan ftudenten, of arme koning benevens zyn meefte onderdanen zyn Mavrouwen tot haar uitzet, aan rantfoen der gevan- hometaans, en hy is den Groten Mogol cynsbaar.
genen , verbetering van wegen en bruggen enz. Dit koningryk grenft tegen 't noorden aan 't koningryk Orixa, tegen 't weften aan dat van Balabefteed word.
GOEDE GELUKS-EYLAND , legt in de ïndiaanfehe- guada, tegen 't zuiden aan dat van Bisnagar, en
zee in Azien; daar is noch een ander van den zel- tegen 't ooft en aan de golf van Bengalen. De tegenwoordige bezitter daarvan is Sultan Cambax,
vcn naam in de Noord-zee by America.
GOEDE HOOP (Eyland van) een eyland in de de jongfte broeder van den Groten Mogol , die
Zuid-zee tegen over Peru in zuid-Amerika, 't welk zich tot noch toe tegen zyn broeder daarin gehandhaaft heeft.
van de Hollanders ontdekt is.
GOLDAPP, een fteedje in 't Brandenburgs PruifGOERE, een luft en jachtflot aan de Brunswykfche grenzen, komende de keurvoriten van Hano- fen, in de Samlandfche kreits.
GOLDBACH, een vry-ryksgraaffchap, ftad, flot,
ver toe.
GoEREE,een klein eiland in zuid-Holland, aan den en voorheen refidentie-plaats van de graven van
invloed der Maas. Daar is ook een kleine ftad van Geyer, 1. uur van Creilsheim in Franken, tegenden zelven naam, welke wegen haar grote en vei- woordig den koning van Pruiffen toekomende ,
lige Ree beroemt is. Deze word het Goereefche welke 't zelve door een koninglyken raad beitieren
Gat genaamt.
laat.
GOLD-

GOL:
GOL£>B£CK, arnt in de Pricgnitz, m de mark
Brandenburg , niet ver van Witllok aan de
Dode en de Mekelenburgfchc grenzen, den koning
van Pruiflen toebehorende.
GOLDEERG , een kleine ftad in 't vorflendom Liegnitz in Silefien, daar een Luiterfchc fehool en kerk
is, rvaar van de eerftgenoemde vooiheen vermaart
was.
GOLDBERG , een kleine ftad in 't hertogdom
Mekelenburg.
GOLD-CRANACH, of Cranach, een ftad in 't Ba-

retitfche gebied, by den oorfprong van de Rode
Ma in.
GOLDENE GA. LA, hiet te Wenen de pracht die
op een groten feeftdag te zien is, warmeer alle
nrinifters in klederen en mantels van goudlaken ,
met zilver laken gevoert, verfchynen, die darenboven overal noch met goude kanten verciert zyn:
deze pracht is noch groter in de Dames te vinden,
die met een onwaardeerbaren cieraad opgeichikt
zyn. Tegen over deze Galde Gala itaat de zwarte
of de mindere Gala.
GOLDENTKAUM , een nieuw fteedje in opperLaufitz aan de Siieiifche grenzen, onder Fzofcha
behorende, dicht by het fteedje Mark-LitTa.
GOLDESBERG, een hoog ilot in 't aarts-ftift van
Keulen, een myl van Bon.
GOLDINER, is een goude munt van onbepaalde
Waard y.
GOLDINGEN, een ftad in Kourland aan de rivier
Weta of Windau, benevens een vaft ilot, 15. myl.
van Mietau.
GOLDSCHMIF.DEM ,een dorp in Silefien , ander halve myl van Brellau, daar de baron Brunetti een
fchone luftplaats en uitmuntende orangerie aangelegt heeft.

GOL. GOM. GON.

iTi

voor-Pomeren, aan den vloed Ihna, die door oorlog en brand zeer afgenomen heeft, en tegenwoordig den koning van Pruiflen toekomt.
GOLOJERO, een fteenrots niet ver van het eyland
Cos in den Archipelagus, word voor onoverwirw
baar gehouden, nademaal de bewoners daar van,
als zy hun zaken op de zee verricht hebten, hun
fcheepjes met touwen boven op de rots heulen,
op dat hen niemand genaken moge.
G O L T S C H , een kleine rivier in Voigtland, komt
van boven van Greflas af, vliet voorby Auerbach
en andere plaatzen en ftort zich niet ver van Sluisdorf in de Elfter.
GOLTZ , of Goltzen , Iuftflot van den koning
van Pruiflen in de middel-mark-Brandenburg , in
de Lebuiifche kreits, niet ver van Cuifrïn, daalde koning gewoon is alle jaar een wild zwyne jagt
te houden.
GOLTZEN, een fteedjen in neder-Latiütz, i.niylen van Luckau, behorende aan een adelyke familie.
GOLÜBIA , een ftad aan den vloed Dribentz ra
het waywoodfehap van Culm in Pools-Pruiffen.
G O M A R I S T E N , zie

Contra-Remotifiranten.

GOMARIS ofGuMMARiz, een middelmatige ftad
in Gallicien, niet ver van Orenfe in Spanjen.
GOMBAZEK, flot in opper-Ongaryen , naar dea
kant van Zevenbergen.
GOMBIN , ftad in het waywoodfehap Rava, in
groot Polen.
GOMENIZZE, beroemde zee-haven in 't koningryk Morea, den Venetianen toebehorende.
GOMERA , een van de Kanarifche eylanden, tuffchen de eylanden Ferro en Tencriifa gelegen, het
brengt veel vruchten, zuiker en wyn voort, heeft
ook een goede haven van den zelven naam,
GOLETTA, zie Guletta.
GOMMEKEN, kleine ftad, ilot en amt in het herGOLF, of meirboezem is een grote fmalle arm togdom Maagdeburg, niet ver van de Elf, het hoort
van een meir, die tuflehen twederly aard-ftreken onder het burggraailchap Maagdeburg, en is keurlandwaarts inloopt, en den meeilen tyd naar de Saxifch.
aangrenzende landen genoemt word. Als zy groot
G O M O R A , zie Commrrrg.
is vertoont zy een zee op zich zelve en word ook
GONDAMAR , kleine ftad in 't koningryk Gallicien,
^o genaamt. Zy is in 't begin zo breed als aan 't in Spanje.
cynde, of ten minften verfcheelt niet veel in de
GoNDoiA,een foort van een floep of Venetiaanbreette, en hier in beftaat het onderfcheyd tuffchen fche boot, die men in de grachten te Venetien geeen golf en een Baai, nademaal de laatftgenoemde bruikt. Zy is vlak en lang,en heeft geen zeilen noch
voor aan zeer breed is, en niet diep landwaarts in roeibanken , nademaal de gondelier of fchipper,
gaat. Zie Ance.
met een riem op de achterfteven overeynd ftaat.
GOIFO DI V E N E Z I A , zie Adnatifchc meir,
GOLGATHA , zoek Calvaria.

GoLGOTz,flot in opper-Ongaryen,aan de ftroom
de Wag, daar verfcheyde fhikheete Bronnen zyn,
die zeer gezond zyn, en dik wils tot baden gebruikt
worden, maar zy moeren, om dat zy anders te
heet vallen, door het water van de rivier geternpert worden.
GOLLACH , een vloed in Frankenland, die by

Ulfenheim ontfpringt en in den Tauber valt.
GoLNiTz , kleine bergitad in opper-Ongaryen ,
in her graaffchap Zips, daar veel yzer gegraven en
gefmolten word.
GOJLNOW, een ftad in het Stettyiafche gebied in

GONFALONIEKE , zo word het opperhooft van de

republiek Lucca genaamt, en hiet zo veel als banierheer of vaandrig. Zyn amt is'omtrent het zelve
als dat van den Doge van Venetien en Genua, maar
duurt niet langer als twe maanden, en brengt hem
niets op als de vrye tafel. Zyn kleding beftaat in
een tabbert en rok van karmozyn fluweel MCM
noemt hem wel prins, maar zyn gewoonlyk titel is
Excellentie: ny heeft öo.Zwitzers tot zyn lyfwacht,
en word beurt om beurt uit een van de drie delen der
ftad verkoren. Die reeds eens die waardigheid bo-*
zeten heeft, kan daar niet weer toekomen als na
verloop van zes jaren, K e hertog van Parma voert
ook den titel van Gonfaloniere van den naullyken itoel.

'}f4 GON.GOO. GOP. GOR; .
GONGA , GAINO , turkfche ftad in Romanien,
aan de Propontis.
. ,
G O N U , groot kafteel van Zantfteen geboiid aan
het Zwarte meer, aan de grenzen van Gu-riel, den
Turken toebehorende, die daar een tolhuis hebben,
daar enige Janitzarcn in bezetting leggen.
GOHTHAK, ftad in Abyflinien in Afrika, daar de
Jkeyzer van Abyflinien zyn refidentie heeft.
GONZAGA, kleine ftad of vlek by Luzara, i n ' t
Mantuaanfche gebied, en het ftamhuis van het Ijertoglyke geilacht van Mantua,gelyk ook der vorften
van Guaftalla, Sabioncda en Bozzolo, Caitigüone
en Novellara.
GOODMANCHESTER, een ftad in de provintie van
Huntington, in Engeland.
GOODWIN SANDS, zyn gevaarlyke zandbanken in

Engeland, op de ooftlyke kuit der provintie van
Kent.
GOOILAND, een klein landfehap in Holland aan
de Zuider-zee by Naarden.
GOOR , ziet Gohr.
GOORECHT, klein gebied in de verenigde Nederlanden , onder het gebied van Groningen.
GOPLO , zie Guplo.

GOPPINGEN, een kleine ftad en flot in Swaben,
3. mylen van EiKngen. Zy komt den hertog van
Wurtemberg toe,en is beroemt wegens haarebronnen.
GOPSTAD , een ftad benevens een fchoon kafteel
aan den Donau, in 't hertogdom Palts-Nieuwburg,
aan de Beyerfche grenzen.
GOR , een koningryk in 't ryk van den Mogol
in Azien.
GORA, een fterk kafteel in Croatien in Hongairyen, niet ver van Petrina gelegen.
G O R A , GOOR, een marktvlek aan de Vecht in

Overyflel, 1. myl van Diepenheim.
GOHANTO, ftad in Natoliën, niet ver van Patera
in Azien.
GORCKAU, een kleine ftad in de Satzer-kreyts in
Bohemen een uur van Commotau, behorende aan
het graaffchap Rotenhaus : zy is beroemt wegen
haar goede mout, die in overvloed na Saxen verboert word.
GORCKUM of GORNICBEM a een middelmatige ftad

aan de Maas, aan de rechtezyde in zuid-Holland,
%y is volkryk en op de nieuwe manier beveiligt,
ook is zy de achtfte in rang onder die fteden, dewelke gedeputeerden in de vergadering van de
provintie van Holland zenden. De vloed Linge
vloeit midden door de ftad en valt in de Maas.
GOR DE , een keur-Hanovers jacht-flot in 't hertogdom Lunenburg, op de zo genaamde Lunenburgfche Heyde, 7. mylen van Hanover, daar een
fchone par force jacht aangelegt is.
GOREA, landfehap in noord-Schotland,
G O R E E , zie Gesree,

Gou GIET, barony in 't prinsdom van Neufckafel in Zwitzerland, hoort mee tot de Callellany
Boodry.
GORGIN, was voordezeneen vaft flot op een rots
^an de rivier Górgin in Zevenbergen, het wierd ia

GOR.
't jaar 1708. van de keyzerlyken den rebellen ontnomen , en met gants Zevenbergen onder 's keyzers gehoorzaamheid gebracht, wanneer deze vesting door den generaal graaf van Rabutin geflecht
wierd. De daar toebehorende fchone landgoederen
heeft de keyzer aan den te Wenen reiiderenden
Zevenbergfchen hof kancelier Johan Jozef Bornemiza, vryheer van Katzon, gefchonken.
GORGONA, een eyland in het Genueefche Meer,
tuflehen de Florentynfche kuften en het eyland
Corfica,den groot hertog vanFlorenfen toekomende.
GORGONA,klein eyland in de Zuid-zee,by zuidAmerica,tegen de kuft van het landfehap Popayan.
Het is i. mylen lang en 1. breed, en legt 4.mylen
van het landfehap Popayam
GORGONSOLA , ftad in het hertogdom Mi*
laan, den vorft van Trivultio toebehorende.
GORGUE, een fraai vlek in Vlaanderen, ter rechte zyde van de rivier Lips in 't land van Alloene
gelegen, hoort onder de caftelleny van Ryffel.
GORGUE , eyland in de provintie Herman, in
Perzien, is taamlyk vruchtbaar.
GOR HAM, woeftyn en ftad aan den Nyl ftroom
in 't koningryk Nubien in Afrika.
GORITZ , een open vlek in de nieuwe-mark
Brandenburg aan den Oder , niet ver van Cuftrin.
GÖRLITZ, een grote ftad in opper-Lauzitz, aan
den linken oever van de NeifTe, n . mylen van
Liegnitz. Zy is een van de zes fteden, heeft een
hoge fchool , en komt den keurvorft van Saxen
toe. Deze plaats heeft den 19. maart 1691. een
groten brand moeten uitftaan, welk ongeluk haar
den 31. juli 1717. en den 3. mey 1726. weer is
overgekomen. Anders, is hier de fchone kerk van
St. Peter en Paul bezienswaardig, in 's gelyks word
hier jaarlyks na het feeft van drie koningen een
landdag van de ftanden des Görlitfchen kreits, en
op verfcheyde tyden des jaars het landgericht op
het Voigts-hof van den :ampts-hooftman en de twe
lands-oudften benevens de gedeputeerden der fteden
Gorlitz, Zittau en Lauben gehouden.
GORLOSEN, kleine ftad in 't hertogdom Meldenburg.
GORNESTEG ,KARLENZUGEN, een Hot in Zeven-

bergen aan de rivier Mörfch, 4. mylen van Maros
Vafarhely, den graaf van Tekely toekomende.
GOR o , Porto di Goro, een van de monden van
den Po d'Ariano in de golf van Venetien.
GORTLING, een kleine Weftfaalfche munt, waar
van 'er drie op een marien-grofchen gaan.
GORTSCHACH, een fchoon kafteel, en heerlykheid in opper-Crain, tuflehen Laybach en Crain*
burg, den biiïchop van Laybach toekomende.
G O R T Z , of Goiitia een vorftelyk graaffchap aan
de grenzen van Friuli , het aartshertoglyke huis
van Ooftenryk toekomende. De hooftftad voert
den zelven naam , heeft een Jezuiten fchool, en
legt aan de rivier Lifonzo. Zy is fterk, en word
door een fterk kafteel gedwongen,
Go&TZj zie öchlitz*.
GORTZ KB,

GOR. GOS. GOT,
GORTZKE, een kleine ftad in het Maagdebur»fche. aan de keur-Saxifche grenzen, ten dele den
.vorftlyken huize Swartzburg , ten dele dio van
Schierftad toekomende.
GORY, een kleine ftad in Azien in de provintie
van Gëorgien, den Perzianen toekomende, waar
by een veiling op een heuvel legt.
GORZNO, ftad in het waywoodfchap Dobrina,
in Mafovien in Polen.
Gos, zie Goes.
GOSE , een kleine rivier die niet ver van Goflar
ontfpringt , en van de welke het Lier dat in die
ftad gebrouwen word, en Goie genoemt word,den
naam bekomen heeft.
GOSEN , of moskovifche kooplui, worden dikwils van den czaar tot gewichtige zaken gebruikt,
dewyl zy door den omgang met vreemde natien veel meer ervarenheid krygen als de voorname heren van dat land , hoewei zy voor dezen
zonder des czaars uitdruklyk verlof niet buiten 's
lands handelen dorften. Zy wonen alle in fteden,
en als zy ryk zyn, worden zy ook met eerbied
aangezien.
GOSE WAR, ftad in het Zweedfche landfehap Halland.
GOSSA , kleine ftad in Zwitzerland, in 't gebied
van St. Gal, en daar maar i. mylen van daan.

Rftffen landden m 't jaar 1717. op dit eyland,maar
keerden haaft met goeden buit weer te rug.
GOTHLEBA, vloed in weft-Gothland, die uit het
Wener-meir ontfpringt en zich by Gothenburg in
de Ooft-zee ftort.
GOTHA , een gefortifkeerde ftad in Thuringeit
aan de Leine, welke rivier door de ftad loopt,
twe mylen van Erfurt. Zy is de refldentie-plaats
van den hertog van Saxen-Gotha, en deszeifs Paleys hiet Friedenftein, voorheen Giirnmenftein. In
het zelve is een fchone bibliotheek, kunfi-en rariteit-kamer en fchoon Magazynhuis. Zy heeft een
goede hogefchool, en de hertog van Gotha oefïent
(uit kracht van het gemaakte akkoort in het jaar
1679. en 168c. tuiïchen den ouden hertog Frederik van Gotha en zyn 4. jonger broeders) in de
Gothifche, Altenburgifche en Coburgfche landen,
als ook in het graaffchap Heaneberg het opperlie
gerecht, 't welk hem en zyn gantfeh manlyk oir
van zyn heeren broeders vrywillig is afgedaan. De
tegenwoordig regerende hertog Frederik is den 28.
juk 1676. geboren, en heeft zedert anno i ó n . het
bewind gehad. Zyn gemalin Magdalena Augufta is
een dochter van Karel Wilhem, prins van^Anhalt-Zerbft, daar hy den 7. jun. 1696. mee in den echt
verbonden is. De erfprins Frederik is den 14. april
1699. geboren.
GOSSELIN, zie Jeffelm.
GoTTAu,een amt in 't hertogdom Maagdenburg,
GOSSLAR, vrye ryksftad aan de rivier Gofe in 't tot deszeifs burggraaffchap en bygevolg keur-baxen
Brunswykfche gebied. Zy is ruim geboud, heeft toebehorende. Maar dit amt word te gelyk van
een ftift en Domkapittel van St. Simon en Judas, den amtman van Gommern beftiert.
ook vind men daar goede bergweiken, voornaamGOTTENBERG of GUTTENBERG , een flot en klein
lyk van lood.
fteedje in de neder-Paltz, niet ver van de rivier de
GOSSMANSTEIM, floten amt aan dePutlach, in Queich, waar uit de keur-Paltzifche bezetting in 't
\ bisdom Bamberg in Frankenland.
jaar 1715. van een Detachement Franfchen uit
GOSSNITZ , een marktvlek in MeiiTen, i. myl Landau gejaagt wierd , nademaal de, koning van
van Altenburg.
Vrankryk de Souvereiniteit over deze en andere
GOSTADT, GOSTADTEL, Jozefs ftadt, een berg- plaatzen van 't land aan de Queich gelegen uit
vlek in de Aartsbergfche kreits, i. myl van Anna- kracht van de Ryswykfche Vrede pretendeert ,
berg, het amt Wolkenilein toebehorende.
maar de Paltzgraaf van Tweebruggen, Guftaaf Sa-GOSTYNIN , kleine ftad benevens een katlellany muel zou de mkoinften van deze plaats en derzelver
en citadel in het waywoodfchap Rava , in groot onderhorigheden genieten.
Polen.
GOTTESBERG, een kleine plats in neder-Silezien,'
GOTFELD, een gebied of amt in Frankenland, in 't vorftendom Schweidnitz, ryk van bergwerkert
den markgraaf van Bareyth toekomende.
en fteenkolen. Zy wierd in 't jaar 1535. om de
GOTKARDSBEKG , zie 5*. Gothard,
menigvuldige zilver- mynen , die evenwel zedert
GoTHENBuRG,een beroemde koopftad en vefting dien tyd veel afgenomen zyn, gefticht.
•
aan den Sinus Cödanus in weft-Gothland in ZweGOTTESGABE, een berg-vlek in Bohemen, een
den, benevens een goede haven met de citadel Elfs- myl van Joachims dal, op het gebergte, dicht aan
burg op een iteile rots aan de zee gelegen.
de Meisnifche grenzen.
GOTHENBURG, ftad in noord-Amerika in nieuwGOTTESGNADE, een koninglyk Pruiffifch gebied
Zweden, welke de Zweden geboud hebben, maar in 't hertogdom Maagdeburg by Calbe , over de
nu van de Engelfche bezeten word.
Saaie , 't welk voor dezen een kloofter geweeft
GOTHLAND, een deel van 't koningryk Zweden is.
GOTTESHAUS BUND , een van de drie Oundten
aan den Sinus Codanus tuiïchen het eigentlyke
Zweden,Noorwegen, de Zond,en de Ooft-zee ge- der Graauwbunders 't welke het fterkite van allen
v
legen. t Is het warmde en vruchtbaarfte land in is, nademaal die het bisdom van Chur, het Dal
Zweden, en word in weit-Gothland, ooft-Goth- Engadin en Pregel begrypt. De Gereformeerde
Godsdienft heeft daar de overhand.
land en ruid-Gothland verdeelt.
GOTTESTHAL, anders SeifTenftein , een kloofter
GOTHLAND, een eyland in de Ooft-zee, behorende onder ooft-Gothland, 't welk 12. mylen lang van de Ciftercienzer orde in neder-Ooftenryk, niet
en 5. breed is 3 en waar op de ftad Wisby legt. De ver van Ips.
Yy 2.
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Goramtx,
een ftad in 't vorftendom Ca en
berg, aan de Leyne, welke eeu goed hoge-ichool
heeft , e n den keur'vorft van Hanover toekom .
Het omleggende land word hier van daan dikwils
het Gottingfche genaamt.
.
, .
GOTTLIÏBE, een flot aan de Celkr-zee m t bisdom van Konftans, daar de biffchop de geeftlyken,
die een misdaad begaan hebben, gevangen houd.

waart, en zy heeft een kafteel daar hy zyn ftaatsgevangene opfluit.
f h VhJE> L E GRAND GOUAVE, een vlek enFranjene volkplanting in noord-Amerika, aan de zuidiyke kuft van een groten meir-boezem, die zich
m de weftlyke kuft van het eyland St. Domingo inlaat. Aan de noordlyke kuft van dezen meir-hoezeni
nebben de Franfchen een andere volkplanting en
GOTTLOFE of GOTTLEUB , een kleine bergftad haven, die zy om te onderfcheyden Ie petit Gouave
aan 't water van den zelven naam, anderhalf myl 1 j o e F l e n > maar deze is hun in het jaar 1701. door
over f irna in Meiden.
de Fngelfchen ontnomen.
GOTTORP, een fchoon en fterk kafteel in 't herGOUDA, TER GOUW, èen middelmatige ftad in
togdom van bkeswyk, op een eyland ï. welk de zuid-Holland,daar zich de rivier de Gouw,die een
rivier de Sley dicht by de ftad Sleeswyk maakt. uitloop van den Rhyn is, met den Yflel verenigt.
Hier is een fchoon tuighuis, bibliotheek en kunft- &Y is beroemt wegens hare fluizen , waar door het
kanier te zien, en voordezen is deze plaats de refï- omleggende land binnen weinig uren kan onder wa.
dentie van den hertog vanHolftein-Gottorp geweeft, ter gezet worden, en wegens haar kunftig befchilmaar is tegenwoordig in 't bezit des konings van derde kerkglazen : en is de zesde in rang onder die fteDenemarken. De tegenwoordige hertog van Holftein- den, die gedeputeerden in de vergadering van de
Gottorp is den 19.(30) april 1700. geboren,te Stokholm ftaten van Holland zenden.
opgevoed, en heeft zieh zedert enige jaren aan het GOUOE BUL,is een grondwet des H. Roomfchen
RuÜjfche hof opgehouden , en ook daar den zi.mey ryks, welke in 't jaar 1350. van keyzer Karel IV.
(i. juni) 1715. te Petersburg met Anna Petrowina te Mets en Neuremberg opgeftelt is, en dezelve
(die den 5. febr. 1708. geboren was) oudfte dochter handelt voornaamlyk van de verkiezing eens keyvan den czaar Pieter Akxowits of den eerden ge- zers, en van de rechten der keurvorften. Het orïtroud, die hy in het jaar 172.8. door de dood weer gineele handfchrift legt te Frankfort aan denMainop
verloren heeft. Hy heeft tot noch toe met behulp deri Romer (aldus word het raadhuis daar genoemt)
van den czaar by de Sweedfche ryksftanden fterk en>y word de Goude Bulk genaamt, dewyl 'er m
aangehouden, dat hy tot opvolger in dat ryk mogt plaats van het zegel een goud doosje, 't welk ook
verklaart worden , waar op hem ook in 't jaar 1723 een bulk genaamt word, waar in des keyzers zegel
den titel van koninglyke hoogheid benevens een gedrukt is, onder aan hangt.
jaarlyks penfioen toegeftaan, en te gelyk belooft is,
GOUDE R O O S , zie Bmediêiie.
dat men by het naaiïe leegftaan van den SweedGOUD GULDEN,beduit in 't rekenen in Duitfland
fchen troon op zyn perfoon denken zou.
zo veel als een ryksdaalder. De munt is in zich
GOTTSBERG , een berg-vlek in de aartsberg- zelve van vry hoger waarde , heeft de grootte
fche kreits in MehTen, aan de Boheemfche gren- van een dukaat, maar is niet zo fyn van goud,
zen.
zynde met zilver of koper vermengt. De RhynGOTTSCHEE, een ftad en een fchoon.kafteel in iche Goud Guldens zyn de befte, gelyk ook de
Krain, 8. mylen van Laubach, komende met haar oude Saxifche , na deze de Beyerfche , maar cle
onderhorig gebied den vorit van Aversberg toe. De gene die de ftad-'Metz voordezen heeft laten Haan,
frreek daar rondom hiet de Windifche ma?k, en zyn de germgiten van aloi. Tegenwoordig geit
der zelver inwoners zyn in dragt, fpraak en kleding een van de cerfte foort tegen kleine lands munt 42.
van de andere Krainers onderfcheyden.
tot 48. goede grofchen. In Holland houd een Goud
GOTTSGABB , nieuwgeboud bergvlek in de op- Gulden 28. ftuivers.
per-Palts aan den Fkhtelberg en aan de Nabe gele- ^ GUUDKUST, dus noemt men het deel van Guinee
gen ,' daar men een hogen oven en yzerhamer \? , , a d a t h e t m e d t n a a r >t: ooften aan de rivier
vind.
*
Volta legt, en zich over de 130. mylen uitftrekt.
GOTTSZELL , een premonftratenzer munniken Daar zyn verfcheyde koningryken in', die den koIdooiler aan den Meinin 't ftift Wurtzburg inFran- ning van Achin fchatting betalen. De Hollanders
kenland.
hebben daar het Fort St. George de la Mina,MouGOTTSZELL, een kloofter van de reguliere koor- re of het Fort Naflau, Commertin , en Axime ,
heeren van St.Auguftyn, in Hartswald, na de Bo- de Lngelfchen Capo Corfo en Eniacham, en de
heemfche "grenzen.
Denen Chnftiaansburg en Frederiksburg. Men
GOTTSZELL , een Ciftercienzer abdy in neder- haalt 'er leer, was, olifants-tanden en veel goud
Beyeren.
van daan, waar van de Engelfche munt een Guii
J
GOTTWEIN, of GOTTWICH, een beroemt kloo- nee haar naam gekregen heeft.
fter in Ooftenryk, anders de klingende Pfenning
GÖUEA , hooftftad van het Marquizaat van
genaamt.
Syloes in de provintie van Beira in PortuGOUALIAR , of GOUALEOR , een provintie en gaal. .
ftad in 't ryk van den Mogol in Azien, 't welk aan
GOUEL rivier in het gebied van den gro't landfehap Agra aan dees zyde van den Ganges ten Mogol , in 't koningryk van Bengale in
grenft. In deze ftad word des'Mogol» fchat beGOVER-
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graven van Tyrol, Mumpelgard
en Henneberg,
opperbevelhebber over het elquader dat op het A- De overige ryksgraVen hebben het lantsheerlyk gedriatiich Meer tegen de zeerovers gehouden word. zag in hun graafschappen, geven te zamen op den
GOULANS, zie GuUm,
ryksdag vier vota curiata of Hemmen in het vorfteGOURGUE , kleine ilad in Walfch - Vlaanderen , lyk collegie,*en worden in vier banken, naamlyk
niet ver van Aire, welke in den ütrechtichen vre- de Wetteraufche, Schwabifche , Frankifche en Weitde aan Vrankryk is afgedaan.
faalfche verdeelt.
GOUVERNEMENT, hiet wel in't gemeen de macht
DE GRAAF, een ftad naar de nieuwe manier bcen de manier om een provintie te regeren, maar veihgt „ aan den linken oever van de Maas m 't
cigentlyk is het in Vrankryk zo veel als een gants "Hollandfch Brabant , in het vruchtbare laad van
landlchap, dat de koning door een partikulier gou- Kuik. Zy komt de erfgenamen van Willem 111.
verneur regeren laat. Ganrs Vrankryk word in koning van Engeland toe.
twaalf generale Gouvernementen verdeelt , waar
. GR A AU w BULDER LAND , Een landfehap in Zwitvan leder zyn eigen landvoogt en een zeker ftreek serland , dat tegen 't zuiden aan 't Milaneefche en
lands heeft, dat onder zyn rechtsgebied behoort. Venetiaanfche gebied, tegen 't ooften en noorden
De koning deelt zulke hoge waardigheden maar aan Tyrol en Zwitserland, tegen 't wellen in 'sge~
aan de prinllen van den bloede, de rnaarfchalken, lyks aan Zwitserland grenft. In 't begin toen het
hertogen en pairs van Vrankryk uit. Ieder generaai- in de 15de eeuw zich van het huis van Ooftenryk
Gouvernement heeft weer zyn fmaldéling en par- afzonderde, maakte het een republiek op zich zei ven
tikuliere Gouverneurs , waar van ieder zyn amt uit, maar verbond zich naderhand anno 1491. met
meelt en de-els voor veel geld kopen moet.
Zwitserland zo naauw, dat, hoewel't met het zelve
GOUVERNEUR , is zo een , die een gehele niet in een republiek is in een gefmolten , doch
provintie als itadhouder beheerfcht. Men gebruikt in 't gemeen als een aanhang van Zwitserland aan»
<iit woord ook van zodanigen, die by een prins of gezien word. Het is een bergachtig land, welkers
andere jonge heren van hoge geboorte de plaats van inwoners ten dele Gereforrneert, ten dele Katho•liofmeefter bekleed en over derzelver gedrag, l e - lyks zyn , doch de eerilgenoemde winnen het; dit
•den, en ftudien het oog heeft. Ook is dikwrls een land beftaat uit drie Bundten, naamlyke het GraauGouverneur zo veel te zeggen als een kommandant vvebünd, 't Godshuisbundt, en dat der tien gerichten. Onder deszelfs onderdanen behoren ook het
in een gewichtige plaats of veiling.
GOUVERNEUR TE ROMEN, is de opperfte gerechts graaffchap Chiavenna , 't Valtelliner Dal, en het
oeffenaar in burgerlyke en crimineele zaken over graaffchap Bormio of Wormio, welke landjes voorde gantfche ftad van Romen. Hy heeft den rang heen tot het hertogdom Milaan behoorden , ea
onmiddelyk na de kardinalen, zo dat hy dien ook met goedkeuring van den koning van Vrankryk
fcomtyds boven den keyzerlyken afgezant eiii Franciicus den eerften door den hertog van Milaan
Hy heeft veel onder-rechters, een opper-Notaris, Maximiliaan.Sfortia den Graauwbimderen zyn overvele klerken , en een wacht-hooftman met dik gelaten. In 't Graauwe Bundt zyn 28. gemeentens,
naamlyk ïS.'Rooms-Katholyke en 10.GereformeerJiondert Sbirri of gerechtsdienaars onder zich.
GOVERN-OLO, een veiling aan den vloed Mincio, de, 't Godtshuis bundt beftaat uit 2,4. Gemeentens,
en is tegenwoordig gants Gereforrneert, g-elyk ook
in het Mantuaanfche gebied.
GOWN, zo noemt men in Engeland den opper- het Bundt der tien gerichten. Ieder van deze Ge»
*ok der geeftlyken, die byna het zelve is met de meentens verkieil jaarlyks haar rechter, die onder
den land-rechter van alk gemeentens in een Bundt
priefter rokken in Duitiland.
Gozo of Gozzo, een klein verfterkt eiland in ftaan. De Graauwbunders zegt men dat hun naam
*de Middelantfche zee, komende het eyland Malta daar van daan hebben gekregen, dewyl zy by hun
eerfte vereniging Graauwe banden of linten gedratoe.
GRAAD , is een zeker deel van den evenaar, en gen hebben.. De Souvereiniteit hunner republiek
ieder Graad maakt vyftien Duitfche mylen uit. De word door de algemene vergaderingen die uit meer
Gradus longitudinis of graden der Lengte is op den als 60 gedeputeerden beftaan , verheelt, en dan eens
aartkloot een zeker deel land* tuffchen twe Meri- te Hans in het Grauwe Bund, dan te Chur in het
dianen. Even zulk een ftreek van de aarde maar Godshuis-Bund, dan weer te Davas in het BuncJ
^tiiiichen de Parallelen word gradus latitudinis of der tien gerichten gehouden. De gedeputeerden
syti de voornaamften uit deftads-raden en de hoofgraden der breedte genaamt.
GRAAF , was in oude tyden zo veel als een rech- den der verbonden, en moeten perfonen zyn die
ter te zeggen, en graaffchap een gebied waar over niet geintereiïeert en door geen penfioenen aan,
«de keyzer zulk een rechter gezet had, die de ge- vreemde Mogentheden verbonden zyn, maar hun
xechtzaken m het zelve waarnam, en tot zyn on- befluiten moeten door de gemeentens bekrachtigt
derhoud van den keyzer enige goederen ter leen worden. Dewyl de Graauwbunders zeer bequaam
hielt Na dien tyd is deze waardigheid erflyk ge- ten oorlog s y n , hebben zy zich van vreemde M o
maakt, en zyn de naaften aan den vorften-ftand. In gentheden , in 't byzonder van den koning van
Duitiland heeft men vorftelyke en niet-vorftelyke Vrankryk tot krygsdienften gebruiken laten , ook
.graven, waar van de eerïïe uit aanzien hunner zit- hebben zy met het hertogdom Milaan een verting en ilem op de ryksdagen den vorilen in waar- drag, 't welk den 24. oktober 1726. tuflehen den
digheid gelyk zyn, en daar onder rekent men -de tegenwoordigen Roomfchen keyzer als hertog van

y y3

. Ma-

$f8

GRA.

GRA.

Milaan, en d.e gedeputeerden der drie Bundten te zyn majefteit het zelve aan graaf Michael Johaä.
Milaan vernieuwt , en van weerskanten plechtig van Althan heeft opgedragen. Maar de itad Grad u a körnt het huis van Ooftenryk toe , en is een
bezworen wierd.
grensvefting tegen Italien.
GRAB, zie Kloofier-Grab.
GRABEN, ftad en çebiéd in de nedcr-Lrzas, anGRADIÇCA, een ftad in Ongaryen, welke door
derhalf myl van Straatsburg, daar het OOK onder- de Sau, die daar door heen itroomt, in oud en
nieuw-Gradifca verdeelt word, en de eerftgenoemboort.
, ,
,
... , _ .
GRABEN, een flot m het hertogdom middei-Crain, de legt in Bosnien, de andere in Sclavonien. Zy
wierd in het jaar 1688. van de Türken veroverc.
den vrylieer van Mordax toekomende.
GRADISCA, een Turkfche veiling in S€rvien aan
GRABFELD, is een ftreek lands dat van de grenzen van het tot een vorftendom verhevene graaf- den Donaauw, 17. mylen van Semendria tegen 't
fcîrap Henneberg en het gebied van Römhild zieh polten gelegen.
GRADUTZ , een flot en vlek benevens een hecrnaar de veiling konin gshof en den Hafsberge uitftrekt, ess vele dorpen onder zieh begrypt. Het lykheid in de koniggratzer kreits in Bohemen, 14.
beduid zo veel als Gravenveld, dewyl dit voor de- mylen van Praag/den graaf van Spork toekomenien van den graaf van Henneberg in name des key- de, welke een half nur daar van daan het Kukussets beheericht wierd, en naderhand erflyk gemaakt bad'met gebouwen heeft laten voorzien.
GRADNEK,een berg flot en heerlykheid in nederh.
GRABOW , een ftad en flot in 't hertogdom Me- Crain, tuflehen de ftromen Glan en Gurck.
GRADO, een kleine maar welgebouwde ftad in
kelenburg, en voordezen de refidentie-plaats van
de uitgeiiorvene hertogen van M ekelenburg-Gra- Frioul, op een eyland van den zelven naam aan 't
bow , in het vorftendom Wenden. Deze plaats rinde van het Adriatifch meer, de Venetianen toebenevens het kafteel is in het jaar 1715. byna gants komende, en eertyds de refidentie-plaats van den
afgebrand en tot nu toe heeft de hertog Chriitiaan Patriarch van Venetien. Maar nadien de ftad verLodewyk, des regerenden hertogs van Schwerins vallen is,is het Patriarchaat anno 1450. naar Venebroeder, daar zyn woning geveftigt, die zieh op tien verplaatit.
den 14. april 1714. met Guftava Carolina, dochter
GRAEFNAS, kleine ftad in weft-Gothland,in Swevan hertog Adolf Frederik II. van Strelitz in den den.
echt verbonden heeft, uit dewelke de oudfte prins
GRAFAGNANA, zie Carfagnana.
Frekerik den 9. noy. 1717. geboren is.
GRAFEN-EGG, een graaffchap in Schwaben, by
GRABOW, gebied i n ' t hertogdom Maagdeburg, Nordlingen , de ryksgraven van Grafen-Egg toekomende.
körnende den beer van Platen toe.
GRABOW , kleine rivier in 't hertogdom PommeGRAFENBERG, groot marktvlek en flot in Franl e n , die by Rugenwalde in de Wipper valt.
kenland , hörende onder Neuremberg.
GRABOWITX , cen ftad in het waywoodfchap
GRAFENHAYNIGEN"? een keur-Saxifch fteedje en
Belsko in Rood-ruiiien in Polen.
amt tuflehen Hai en Wittenberg in de keur-kreits.
GRABSTEIN, een fteedje in de Buntxlauer kreits
GKAFENITZ, een ryks-graaflyk geflacht in Franin Bohemen, aan de Lausnitzifche grqnzen.
kenland, 't welk op den 18. feptember te WeikersGRACE , een ryke en volkryke itad in opper- heim in der "daad in het Frankifçhe ryks-graaflyk
Provence in Vrankryk,benevens eenbisdom dat on- collegie is aangenomen en ingeleyd.
der den aartsbiftchop van Ambrun itaah
GRAFENTHAL, ldeine ftad, gebied, flot, en amt
GRACHT, ftamhuis der vry-lieerlyke familie van aan 't einde van het Thüringer Wald, in een diep
Wolf-Metternicht te Gracht, in het aarts-ftift Keu- dal tuffchen twe hoge bergen, twe mylen van Saallen.
feld , daar onder het 00k hoort.
GRACHTEN, om een vefting of ftad zyn van
GRAFFAY , een fchoon flot en heerlykheid in
verfcheyde breedte en diepte. In 't gemeen zyn Crain, 1. mylen van Crainburg, de vryheren van
ze 16. tot 12. roeden breed, en 15. tot 25. diep. , Moskau toekomende, voordezen heeft het BrUmGRACIA A DIOS , ftad en voorgebergte in de feld gehieten.
provintie Honduras , in nieuw Spanjen in noord
GRAFFENSTEIN , heerlykheid en kafteel aan de
Amerika. De inwoners van de naburige ftre- rivier Gurck in Kerndten.
ken worden van de Spanjaarden Indios Bravos
GRAFFENWARTH, een flot, vefting, vlek en heergenaamt, dewyl zy dapper zyn, en altyd hun vry- lykheid in Middel-Crain, tien mylen van Laubach,
heid gehanthaaft hebben : evenwel nemen zy dienft den baron van Langenmanten toehorende. Voor
op de fchepen.
dezen heeft het C^ftell gebeten.
G RAD ATZ , een grensvefting in de Windifche . GRAFFENWEG , een fchoon flot aan de Sau m
het hertogdom Crain, vier mylen van Laubach,
mark in Ciain.
GRADISCA, een veiling in het graaffchap Görtz> een lieer van dezen naam toekomende.
in het hertogdom Crain", benevens den titel van
GRAFIG NANA , een vlek in het Milaneeeen vorftelyk graaffchap. Het is een onmiddelyk fche landfehap Bodi , is het ftamhuis van een
Ryksleen, en quam voordezen het vorftelyk huis graaflyk geflacht , dat zieh daar naar noemen
van Eggenberg t o e , welkers manlyke Ham in het laat.
-jaar 1717. met Johan Chriitiaan uitgeftorven , en
GRAFrNG, en mark-vlek in opper-Beyeren, ondit graaffchap aan den keyzer vervallen is, waar op der 't rent-amt München behorende.
GRAF«

GRA.

GRAo
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GRAFTON, een flechte (lad in Engeland, in het marcheren by een groot leger voor aan. Higentlyk
graaffchap Northampton,benevens de titel van een hoort by ieder regiment te voet een compagnie
hertogdom.
.
Granadiers, die by een Attaque vooraangaan ; hun
GKAHOVO , een ftad in het gebied van Caftel- geweer is een fnaphaan, piftolen, een bajonet, een
Nuovo in Dalmatien,
granadiers tas, en een kleine handbyi.
GRAIN , zie Grano.
GRANATEN, een fteedje in de Meisnifche kreits,
GRAITZ, een ftad in Voigtland, aan de rechte keur Saxen toekomende, ander half myl van Dreshand van de Elfter, de oudfte unie van de graven den; het oude kaiteel daarby hiet Tharandt.
Reufs toebehorende. Hier zyn twe graafîyke reüGRANCAY, GRANCEY, zie Granjen,
dentie- kaftelen, namentlyk het opper-ilot op een GRANCEY, kleine ftad in Champanje, in Vrankhoge rots, en het neder-ilot in de ftad, waar van ryk , aan de grenzen van Franche Comté, acht u«
ieder zyn byzonder heer heeft.
ren van Chatillon aan de Seine.
G R A MO NT, zie G er Jibe rg.
GRANCOUR , kleine itad in het gebied vanRouaan,
GRAMONT , itad in neuer-Navarre, aan den vloed in Normandyen.
Bidoufe in Vrankryk, is het itamhuis van dit be- GRANCOURT, ftad in het kanton Bern, niet ver
roemt geflacht.
van^de Murter-zee in Zwitzerland.
GKAMPÜN'D, een vlek in het graaffchap Cornwal
GRANDAAT, is de hooglie waardigheid van den
in Engeland, 't welk gedeputeerden in 't Parlement Adel in Spanje , en zomtyds zyn 'er verfcheyde
send,
Grandaten in eene familie. Het valt nooit op het
GRAMSBERGEN , een vafte plaats in Overyftel, yrouwelyk geflacht,maar wanneer het van de goe~
twe uren van Coeverden.
deren onaficheydelyk is, zo erven het de dockers,
GRAMSCHATZ, kleine (lad in Frankenland, den en brengen het haare mannen ten huwlyk.
bilTchop van Wurtz.burg toebehorende.
GRANDES, zyn de voornaaniften van den bogen
GR.AMSLOW , een vlek en a nit in de Uckermark en den lagen adel in Spanje, zy worden in drie
by Prentzlau.
foorten verdeelt. De eerfte dekken zieh eer zy
GRAN, een rivier in opper-Ongaryen, die om- met den koning fpreken. De twede beginnen eerft
irent het Karpatifch gebergte ontipringt , en zieh te fpreken, en dekken zieh daar .na, en de derde
dekken zieh niet eér voor dat zy uitgefproken hebtegen over de ftad Gran in den Donauw uitflort.
G R A N , een ftad en veiling aan den Donauvv, ben. Aïs de koning hen met deze woorden aanwaar de rivier Gran daar in valt, in het graaffchap ipreekt : N. N. dekt u voor u en de uwen , zo
Gran, 6. mylen beneden Comorra in neder-Onga- is de waardigheid erflyk, valt op den oudften zoon5
ryen. Zy word in de boven en beneden ftad ver- en als 'er geen zonen zyn 00k op de dockers en
deelt, heeft een zeer fterk kafteei, en wicrd in het hare mannen. Maar de anderen die de koning m aar
jaar 1683. door de Chriften wapenen verovert. met de enkeie woorden, dekt u , tot Grandes maakt,
Haar aartsbiffchop is primaat' van ;t ryk, opperge- genieten deze eer maar voor htm perfoon, Zy geheim kancelier en preiident van denftaatsraadin nieren met den overigen adel dezelve vryheid dat
Ongaiyen, welke waardigheid graaf Emencus Ef- zy van contributien en andere lallen vry zyn. In
terhazi van Galantha,geweze bill chop van Vefprin, de koninglyke zaal zitten zy op een 'byzondere
federt 1715. bezit, en wiens reiidentie te Tyrnau bank, die met matraiTen bekleedis, en naar hen
is , waarheen 00k het hier zynde Domkapittel, genaamt word. Voor dezen hadden zy een vee]
toen de veiling Gran de eerite m aal in Turkfche groter gezag als tegenwoordig , nademaal geen
handen raakte , verlegt wierd. Hy kroont den pandrecht op hun goederen* kleven , noch geen
koning, beiliii de gefchillen tuiTchen de biflehop- ichuldeiilcher daar arreft op doen kon;maar nadien
Filippus IL dat voor de koninglyke majerteit nade; pen, verzegelt de Privilegien met het grote ryksfcegel, vergeeft de geeftlyke ampten, en is verbun- lig oordeelde, heeft hy aie waardigheid niet aileen
den zieh in gezantichappen te laten gebruikem anno aan zeer veel perfonen vergunt , maar hun het
1714. by de Hongarilche kroning der keyzerin evengemelde voorrecht, dat hun gezag niet weinig
wierd de toenmaals regeren de aarts-biffcltop en kar- onderfteunde, gantflyk ontnomen.
GRANDEZZA ,betekent hoogheid, groot aanzien.,
•dinaal van Saxen-Seitz voor zieh en zyne navolgers
in dit aartsftift tot den ryks-vorften-ftand verfie- 00k wel hoogmoed.
GRAN Au DIEN er ER , zie Audiencler.
len.
GRAND-AUMONIER DE FRANCE, of groot aalmoeGRAMA ., een rivier in Piémont , die niet ver
zenier van Vrankryk is de voornaamfte geeftlyke
van Carignan in de Po valt.
GRAN A A T , een kleine en van binnen holle kogel aan 't Franfche hof, welke bediening de Franfcheia
van Yzer, lood., blik , glas of bordpapier. Men Solftitium Honorum noemen, zo veel beduidende
laad ze met buskruid en werk, en fteekt ze aan 't als dat deszelfs bezitter niet hoger in eertrappen
laadgat met een voetzoeker aan. Derzelver diame- klimmen kan,zynde dit de hoogfte geeftlyke waardigheid, dewyl zy de voornaamfte onder de vier
ter of middellyn is derdehalf duim.
grote ampten van het koninglyke huis en de kroon
GRANADA, zie Grenada.
GRANADIER , een foldaat die een tas met grana- is. Hy is altyd commandeur van de orde van den
ten by zieh draagt om die tegen denvyand te wer- H. Geeft, en heeft het opzicht over de geeftlykben. Men heeft 'er te paard en te 'voet, en zy keid, de aalmoexen, den kerkelyken fchat, cn het
vei-
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Terçienel der köninglyke kapellc.
7 deelt
de köninglyke perfonen het nachtmaal uit ,
verloft de gevangens op grote feeftdagen, en heeft
den eerften aalmoezenier en acht andere aahnoezeniers onder zieh.

GRAND CHAMBELLAN DE F R A N C E , groot kamer-

heer in Vrankryk, deze heeft over alle bedienden
der koninglykeo kamer en kleerkainer te zeggen,en
langt den koning het hemd toe.
GRAND-FAUCONIER , zie Valkenier.
GRAND-MAÎTRE DE LA GARDEROBBE. Eerfte op-

7,iender over de köninglyke kleerkamers, zie Garde robbe.
GRAND MAÎTRE DES CEREMONIES, opper céré-

men In Hongaryen die gene, welke in de grensveftingen tot verdediging tegen de Türken gelebt
zyn.

GRANO, een îtaliaanfche munt, welke in Napels
en Sicilien 6. Piccoli geldt, en waar van 'er 20. een
Carlino uitmaken.
GRANOSA, een ftad in 't gebied der republrek van
Ragufa in Dalmatien.
GRANS, een itad in YSpaanfche koningryk Ara g o n , in het graaffchap Ribagorca, daar de twe
kleine rivieren Eifera en Ifacenna te zamen komen.
GRANSCHATZ, zie Gramfckatz*

GRANSEE, kleine ftad en amt in 't land van Vaud
in Zwitzeriand , aan 't meir van Neufchatei, de
kantons Bern en Freyburg toebehorende , heeft
voor dezen eigene graven gehad.
GRANSEE, GRANSOY , kleine ftad in het graaffchap Ruppin, in de middel-mark Brandenburg, 16.
GRAND-MA ITRE DE L'ARTILLERIE , is zodanig mylen van ßerlyn , is anno 1712. tot den grond
een bediende dk het opperile gezag over de kö- toe afgebrand, en nu weer heel fraai opgeboud.
ninglyke magazynen', ^ krygsvoorraad en gefehut GRANTHAM, ftad in de provintie van Lincoln,
voert. Men heeft behalven deze noch meer amten in Engeland aan de rivier Withain, waar naar het
aan het köninglyke hof van Vrankryk, die den ti- nabyleggende land Grantham Wapentake hi et
tel van Grand geven, by voorbeeld, Grand-hchanGRANVILLE, kleine ftad en haven aan de kuffe
fon -, de opper fchenker, Grand Ecuier tranchant, van Normandyen in Vrankryk.
groot voorfnyde-r. Grand Ecuier, opperitalmeefter,
GRANVILLIERS, kleine ftad in Vrankryk aan da
Grand Panetier , de opperfte opziener over de grenzen van Pikardyen, 4. uren van Conty.
leeftocht. Grand Maréchal de logis, de opperhof
GRANZOW, kleine ftad m de Ucker-mark Branquartiermeefter. Grand Fauconier , de opperile d enburg.
valkenier, Grand Louvetier, die het opper beftier
G R A S , hieten de uitlopen der ftromen in de zee,
over de wolve jacht heeft, en zo voort.
daar de havens te vinden zyn, maar voornaamlyk
GRAND-MAÎTRE DE LA MAISON DU R O I , groot de 7. uitloppen van de Rhone in de Middekntiche
meefter van het köninglyke huis, is de voornaam- zee.
fte ftaatsdienaar in Vrankryk, die het gantfehe köGRASSE , zie Grace.
ninglyke hof dirigeert, en de bedienden leggen den
CRASSER EN , is zo veel als herom zw erven %
eed van getrouwheid aan den koning in de handen woeden. De ziektens Grafîeren fterk, dat is, zy*
van dezen minifter af, ook word onder zyn gezag taften de menftehen of ook wel het veefterkaan.
het koninglyk gerecht gehouden.
GRASVILLE, kleine ftad in Normandyen, in het
GRANDMODE, de {lender, vvat by ieder een in landfchapje Caux, benevens den titel van een Maigebruik is, de gevvoonte.
quifaat.
GRANDMONT, Geersberg, een kleine ftad aan de GRASWODAN, een zeker gebied »in Daufiné, aan
rivier de Dendre in het graaffchap Aloft in Viaan- de Savoifche grenzen in Vrankryk,
deren.
GRATIAAL, hiet een gefchenk, dat ergens voor
GRANDPRE, kleine ftad in Champanje, aan den tot dankbaarheid gegeven word.
yloed Ayr, 12. uren van Rheims.
GRATIE, is zo veel als goede manierlykheid of
zwier, dus zegt men (by voorbeeld) van iemand
GRAND-PREVOST DE L'HOTEL , zie Prevooß,
die geen goede preskgaven heeft, daar is geen graGRAND-PRIEUR, zie Groot-Prwr.
GRANDSELVE, benediktyner abdy in het bisdom tie by , dat is, hy geeft niet veel genoegen. Anders
beduid Gratie ook gunft of genade.
van Chartres in Vrankryk.
GR-ATIFICEREN , iemand iets te willen of te geGRANDS MUSQUÉTAIRES , zie Garde du Corps,
vaîlen doen, begunftigen.
GRAND-STEWARD, zie Steward.
GRATIOSA , een van de Açorifche eylanden in
GRANGEBAR , zie Trangebar.
GRANGES, GRANGEY , lieerlykheid, flöten vlek de Atiantifche-zee , dat 6. mylen in den omtrek
in het Franche Comte , aan Mumpelgard toeko- heeft, maar zo aangenaam en bevallig is, dat het
Kiende , maar het is tegen den duidilyken letter daar van daan ook zyn naam heeft gekregen. Het
van den Ryswykfchen vreden door Vrankryk noch heeft een groten overvloed van allerhande vruchten, waar van 'er vele naar het eyland Tercera
niet overgelevert.
GRANICUS, een rivier in Natolien in Azien, by vervoert worden : het komt den Portugiezen toe.
GRATIOSA, een van de Canarifche eylanden, \
den welken Alexander de groot zyn eerfte zege op
wek zeer vruchtbaar is.
de Perzianen behaalde.
GRATIS 3 voor niet, om Gods wih
(JRANITZER , grens-zoldaten, Grens-raltzen noemt
G RA-

monie meefter, is een hofbediende die by köninglyke huwlykea , kinderdopingen , lyk-ftaatfien , inhaiingen der ambaßadeurs en diergelyke plechtigheden alles vvat de marich, den rang en de voorzitting betreff reguleren nioet.

. GRA.
ÛRATULEEEN , gelukwenfchenJ

GRATZ , kleine itad en Hot in Bohemen , by
Budvveifs.
GRATZ , hooMad van Stiermarken aan den
Muhr ilroom, 20. mylen van Wenen, is gefortificeert, heeft een fterk berg-kafteel en een univerfiteit, die anno 1585. geflieht is. In deze frad is de
Inner-Qoftenrykfche regering, en de flanden hebben daar hun gemeenlandshuis en byeenkomft.
G R A T Z , een Had in groot Polen, 6. mylen van
Pozen, is wegen haar goed bier beroemt.
G R A T Z , in Voigtland, zie Graitz.
GRATZBERG, een fterk berg-kafteel in 't vorftendom Liegnitz, dat men anders in oorlogs tyden
tot een veilige fchuil plaats gebruikte. Na den Ösnabrugfehen vrede heeft men het in de lucht laten
Springen, maar het amt of gebied dat daar toe belioort bezit de graaf van Gal in pandt,
GRATZ I N , een fchone Had en flot benevens een
Serviten kloofter in de Bechiner-kreits in Bohemen.
G R A T Z ING E N , zie G ret fingen.

GRAVAMEN , GRAVAMINA , hieten bezwaringen

en beklagingen over allerhande misbruiken, gebreken en verdrukkingen, om welkers verhelpmg of
remediëring men aanhoud. In rechtszaken hiet
die gene gegraveert, die door zekere bewyzen aan
cnige bieuk fchuldig gehouden word, of die door
een onrechtvaardig vonnis meent in zyn recht verkort te zyn, en door apelleren zoekt herfielt te
worden.
GRAUDENTZ , een gefortifkeerde ftad en flot
aan de Weixel, daar de vloed Ofla daarin valt, in
het waywoodfchap Culm in Pools PruifTen, 8. myl.
van Thoorn, en zy heeft een goed kail eel.
GRAVEDONA , ftad aan de linker zyde van de
Comer-zee in 't heitogdom Milaan ,\ is een leen
yan den hertog van Alvito.
GRAVELINGEN, zie Grevel'mgen.
GRAVE MACHERN, zie Ghvemackern.

GRAVEN AU , kleine ftad aan den kleinen vloed
Sag, in het bisdom van Paflau , 11. mylen van
München.

GRA..GRË:

jrfr

Jiertogdom Kleef, dicht by Gog," 't geen hedendaags ook Nien-kloofter genaarnt word.
GRAVENWERDT, kleine ftad en flot aan de rivier
Creyfen in opper - Beyerea , in 't rent-amt Amberg.
GRAVESAND , voorheen een ftad , maar tegenwoordig een dorp in 't graaffchap Holland.
GRAVESEND , kleine ftad in Engeland , in het
landfehap Kent aan den Theems , 20. Engellche
mylen van Londen. Zy heeft een fterk flot, goede
haven , en daar tegen over ftaat een dikke toorn,
tuflehen welke byde een keten gefpannen word 0111
den Theems te fluiten.
GRAviNA,ftad in het ryk vanNapels in het landfehap Bari, benevens den titel eenes hertogdoms,
en een biflehop, onder het aarts-bisdom van Mafera ftaande. Het geflacht Urfini, waar uit de Paus
Benediktus XIII. die in 't jaar 1730. geftorven i s ,
gefproten was , voert den hertoglyken titel daar
van.
GRAUNECK, een fraaje plaats aan den vloed Eeros
in Schwaben, 3, mylen van Tubingen.
GRAUPEN, een kleine ftad en jezuiten kloofter
in de Leutrneritzer kreits in Bohemen, waar naar
toe jaarlyks een grote bedevaart naar het L.Vrouwe beeld aldaar gefchied.
GRAUS, kleine ftad in Arragon in Spanje, aan
den vloed Eftera 4. mylen van Baibaftro.
GRAY, ftad aan de Saone, in het Franche Comté, wiens veiling geflecht is.
GRHAT-MEN, zo werden de wereldlyke Lords
van het Parlement in Engeland, en zomtyds ook
de gemeentens van het Lagerliuis genoemt.
GR EBEN AU, kleine ftad en amt in opper-HefTen,
hörende onder Darmitad.
GREJBENSTEiN 5 ftad en amt in neder-Heften, aar*
den vloed Eile, 2. mylen van Caiiel, en daar onder hörende: het ilot op den berg is geru.:neert.
GREBIAG, een biflchoplyk Eichftadtiich amt in
Frankenland.
G R t E N - C L O T H , zie Groen- Tapyt-Gcrh h t.

GREENE, een Wolfen buttek che plaats, flot en
GRAVENBRÛEK en GRAVENBURG, zie Greijfenberg, amthuis op een rots aan de rivier de Lein, 1. myl
GRAVENDAG , hiet een byeenkomft van de gra- van Eimbeck.
ven in een of meer kreytzen van het Roomfche
GREENWICH, een fchoon platzierig dorp in Enryk op een beftemde plaats, om daar over hun be- geland, in de provintie van Kent, 2. mylen van
langen raad te plegen en een vaft befluit te nemen. Londeit aan den Theems , daar een koninglyk,
Een diergelyke Gravendag word jaarlyks eens , luithuis is, en de vreemde gezanten door den cere^
xomtyds ook meer malen, naar toeftand der za- monie-meefter het eerfte maal begroet, en tot de
ken, van de Wetteraufche graven te Frankfort aan koninglyke gehoorgeving afgehaalt worden. Liier
den Mayn gehouden, waar by ait kracht van ze- is ook een diergaarden en fchoon obiërvatorium op
kere gemaakte akkoorden ook enige opper-Saxifche een heuvel, gelyk ook een groot prachtig ziekengraven, als Ü\Q van Seh wartzburg, Stollberg, Reufs, huis voor de verminkten, matrozen en feheepsbeen Schönburg verfehynen , en waar in de graaf van dienden, 't welk koning Karel IL geflieht, maar
Hanau, op Wien de keur gevallen is, het opper konrngin Anna voJkomen ten ftande gebracht
gezag voerd. Zomtyds word zo een Gravendag heeft.
ook tot het voîgende jaar geprolongeert.
GREEWEILER, zie Greweiter.
GRAVENECK , Wurtembergifch flot aan de Alb GRBFFENBERG, een fteedje en fchoon Hot in '&
Neurenbergfche gebied in Frankenland.
In Schwaben, niet ver van Menlingen.
GREFFiMîur.EN , een kleine ftad en amt in 9t
GRAVENEG, ryksgraarlyke familie tot de Schwahertogdom Mekelemburg , tuflehen Lubek e»
bifche bank behorende, zy refideerî te Eglingen.
Wismar, den hertog van Schwerin toekomende^
's GRAVENHAAG , zie Haag
GUAYENTHAL a CMercienfejr nennen abdy in 't dk jp 't jaar 1725. by na gants afgebrand is»
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GRFGORI-FEEST, komt van den paus Gregonus, vens een koninglyk apél-gerecht, en koftlyk Pale>%
GR NADh , een grote welgeboude en volkryke
die in \ jaar 591. zieh xonderling toeley om de
fcholen te verbeteren en aan te leggen. Waarom flad in noord-Amerika , onder de audientie van
hy na zyn dood gecanonifeert is, en op den dag Guatimala, den Spanjaarden toekomende.
GR-'NADE, een van de Antilliiche eylanden by
vanSt.Gregoriuseen zeker feed is aangeftelt, om in
de kin deren eenliefde voorde fcholen opte wekKen. noord-America, 't welk in 't bezit van de Franfchen is.
GRENADE , het nieuwe koningryk Grenade of
GR-.iFFtN3£RG,een Had benevens een daar dicht
by gelegen flot Greiifenftein in Sileflen, in 't vor- Bogota, een deel van het vafte land in zuid-Amefténdom Jauer aan de Queifs, 7. meylen van Jauer rica , 't welk de Spanjaarden bezitten , en anders
tegen 't weilen, wegens zyn fcfron leinwaad be- 00k het goud-Kaitilien plegen te noemen. Het
roemt. Zy komt de graven van Schafrgotieh toe, die heeft zilvermynen, en goud in het zand der Aromen , in 's gelyks grote boffchen en fchone vecdaar in de Parochiekerk begraven worden.
fokking. Het legt byna onder de linie, en heeft
GRVÎFFENBBHG , zie Traerbach.
GHEIFFJ.NBERG , of GRAVENBROEK , een flot , alzo âzg en nacht byna even lang. De voornaamvlek een heerlykheid aan den vloed Erx in Weftfa- fte provintien daarin zyn Tunia en Bogota, en een
len aan de Keulfche grenzen, 2. meylen van Neu?. groot deel daar van word noch van de wilden, die
GRBIFFENBERG, of GRIFFFENBERG , een ftad in men Moxos, Panches, en Canapyes noemt, bezeten,
GRENADE , ftad aan de Garonne in *t generaal
Brandenburgs Pommeren aan den vloed Rega, waar
gouvernement van Guienne, drie mylen van Thouvan het GreifFenbergfche linnen zeer beroemt is.
GREIFFENBERG een fteedje en flot in de Uker- bufe.
mark, niet ver van Neu-Angermunde, den graaf
GRENADINS, Grenadilles, zyn veel kleine eylanvan Sparr toebehorende.
den onder de Antilles by America.
GREIFFENBURG , een vraai vlek, benevens een
G*ENNA, een vlek in de Zweedfche provintie
fchoon flot aan de Draw in Karinthien.
Ooft-Gothland , aan het Meir Weter. Dicht by
GREIFFENCLAU , de vryheeren en heeren GreifFen- deze tlad legt het flot Brahelund oj> een berg.
GRENOBLE, hooftftad in Daufiné, aan den vloed
clau van Volrath zyn een oude opperrynfche familic, uit welke de vorige biffchop van Wurtzburg Ifere , dezelve word door twe ftene bruggen
aan de ftad St. Laurent gehecht. Zy is van een
gefproten was.
GREIFFJNHAGFN, kleine flad en fterke pas aan middelmatige grootte, welgeboud, volkryk, heeft
den Oder in achter Pomeren, zy dryft handel en een komnglyke rekenkamer, en in die ftad word
00k het Parlement van Daufiné gehouden: zy is
fcheepsvaart.
GREIFFENSTF.IN, een oud flot in neder Ooften- met één een bisdom , wiens biffchop, vorft van Greryk aan den Donau, op een berg, tegen over Stoc- noble getituleert word , onder den aartsbiffchop
van Vienne hoort, en jaarlyks 24000. livres inkokenau.
GREIFFENSTEIN, een flerk berg-flot in het Wes- men heeft. Haar verfterking is van weinig gewicht,
terwald , 1. myl van Herborn gelegen ; de graaf en zy hceft van binnen een citadel, maar op eeri
Wilhelmus Mauritius van Solms- Greiffenftein heeft hogen berg een flot, dat de ftad in bedwang houd.
GRENOWICH, zie Greenwich
na 't a file v en der graven van Solms-Braunfels en
GiENSAu, Grentz, flot benevens een gebied in
Hungen die bey de nagelatene graaffchappen ge-ërft,
en houd tegenwoordig zyn reiidentie te Braunfels. de Wefterwald, 1. myl van Ifenburg, keur-Trier
GnEiFFENZfE, een kleine ûad en gebied aan't toekomende.
Meirtje van den zelven naara in *t canton Zurich,
GHESIVAUDAN , een dal en ftreek lands in het
tuiTchen het Züricher en Pfafficker Meir.
Daufiné, niet ver van Grenoble in Vrankryk.
GREIFFSMUHLEN , zie Grejf\me*len
GRETAIN , een vlek benevens een Benediktyner
G R E I F F S W A L D E , zie Grypswalde.
abdy in het bisdom van Liiieux in Normandyen.
GREIN,kleine Had aan den Donau-ftroom in op- GRÈVE, is een opene plaats te Parys daar het
per-Ooftenryk, benevens een fterk flot, de Grein- ftadhuis ftaat, en daar de meefte misdadigers gerecht worden
burg genaamt.
GRFVE, hiet het deel des oevers van een zee
GRENADE, koningryk en een van de provintien
In Spanje, welk tegen 't weiten en noorden aan 't welk ten tyden der Ebbe bloot ftaat, en door
Andalufien, tegen 'i ooilen aan Murcia, en tegen den vloed naderhand weer bedekt word.
GREVELINGEN, kleine maar zeer vaite ftad aan den
*l zuiden aan de Middelanffche zee grenft. 't Is
een bergachtige doch vruchtbare provintie, heeft mond van de A-ftroom daar hy in de Duitfche zee
So. myle-n in de lengte en 30. in de breedte, en vait, in Walfch-Viaanderen tuflehen Kaiais cnDuindryft groten zyden handel, die den koning veel kerken.
opbrengt, in 's gelyk-vind men 'er veel warme baGREVEMACHEHN, kleine ftad in het hertogdorm
den eti gexondheids-bronnen. De hooftftad, 00k Luxembu g , waar door de Moezel v'iet.
Grenade genaamt, is een van de grootfle en IchoonGREVENBROEK , kleine ftad aan de Erft , in '1
fte ileden in Spanje, aan den vloe'3 Xenil, en legt hertogdom Gulik.
op verfcheyde Heuveis. Zy heeft een zeer gezonGREVENBROEK, vaft kafteel in het bisdom Luik,
de lucht en fchone _ fontemen, in 's gelyk een wel-nier ver van Wert op de Moker teyde in een diep
voorzien gefchuthuis, een aansbisdom en een uni- Moeras, wierd anno T;OZ. van de Engelfchen en
yerfiteit, welke in de 15. eeuw geiticht is : hier bene- Hollanders irigenomen.
GRE-
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GREVINBURG, zie Greiffenber«.
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23. dagen reyzens van Conftantinopel. Zy word
GREUSSBN, kleine Had in Thüringen, 4. myîen verdeelt in het opper flot, de ftad of veiling, het
van Erfort, den vorit van Schwartsburg-Sonders- water flot, de water ftad en de voorfteden, onder
haufen toebehorende.
welke laatfte de Raitzen-ftad mee begrepen is. De
GREWEILER, flot en vlek in Lotteringen, niet veiling heeft 2. poorten, de grote tegen den DoTer van Saarbrug, de Wild-en Rhyngraven, waar nau, en de kleine tegen de Sau. Zy word van
Ongaren, Grieken of Raitzen, Dalmaten, Türken
van enige hier refideren , toekomende.
GREYSINGEN, fchone maar kleine Had overNei- en Joden bewoont, welke fterken handel op Daldingen in Schwaben , den vorft van Furitenberg matien, Ongaryen en Turckyen dryven. De ftraten zyn morffig, en de huizen flecht geboud, maar
toebehorende.
GREZINGEN, kleine ftäd aan de Aich, in 't her- de veftingwerken zyn treflyk, en in den laatfteti
togdom Wurtenberg, tuflchen Efllingen en Tubin- oorlog zeer verfterkt , 00k in 't jaar 1725. noch
meer nieuwe buitenwerken begonnen. DezeTurckgen in Schwaben.
GRIALVA , grote rivier in Nieuw Spanjen in noord- fche hooftveiling namen de keyzerlyken 1688. onder het bevel van den voorgaanden keurvorft van
Amerika.
GRIBANE, is een foort van kleine fchepen, die Beyeren, Maximiliaan Emanuel, ftormender hand
in Normandyen gebmikt worden om de waren aan in, maar verlorenze 1690. weder , en zy wierd
1693. door de Chriilenen vruchteloos belegert. In
land te brengen. Zy voeren 30. tot 60. tonnen.
't jaar 1717. heeft de keyzerlyke armée onder 't
GRIFFIER, een gerichtsfchryver.
GRIEKENLAND , van de Türken Romelia ge- bevel van prins Eugeen van Savoien deze plaats m
Tiaamt, grenit tegen 't noorden aan Bulgarien, Ser- juni beginnen te belegeren, en op de Turcken, welke
bien en Dalmatien, ten weilen aan de golf van Ve- qua m en om ze te ontzetten, den 16. auguitus een
Betien en de Jonifche zee, ten zuiden aan de Mid- heerlyke overwinning behaalt, en hierop den 19.
delantfche zee, en ten ooiten aan den Archipel, van dezelve maand deze veiling met accoord verMar di Marmora en de zee-engte der Dardanellen overt, die 00k in den Paflarowitichen vrede 1718,
van Conftantinopel. Het begrypt Romanien, Ma- aan den Roomfchen keyzer geblcven is.
GRiEss,auguftyner kloofter aan de Eifch in T y cédonien, Albanien , Epirus, Theilalien. Achajen
cn Morea, het eyland Negroponte, en alle de ten rol , alzo genaamt naar het daar by leggende land
wellen leggende eylandenvan den Archipel. Heden- gericht.
GRIESSBACH, markt-vlek en Pleeggericht in ne»
daags hoort het ten deel de Türken, ten deel deVenetianen toe, beftaat uit de eylanden en het vai'te der-Beyeren , onder't rentam't Landshut behorende.
GRIESSKIRCHEN , vlek , benevens een veiling
land , 't welk in 't gemeen de Levant genoemt
word, en dit land bloeide voorheen zeer door de Parts genaamt, aan de Beyerfche grenzen in opperOcftenryk.
dapperheid en weigernaniertheid der inwoners.
GRIESW ARTEL , wierdeii by de oude Duitfche
GRIEKSCHE ZEE, hiet in 't gemeen het deel van
de Middelantfche zee , dat Griekenland omringt. Tournooijpelen uit goede oude geflachten verkoEigentlyk is 't maar het weitlyke deel van den ren , om , indien het wat te grof toeging, de ridden
Archipel , dat aan de ooftlyke kufterr van Grie- met lange ftokken van elkander te fcheyden. Zy
hadden zekere dienaars onder zieh, die men Stakenland Hoot.
GRIEKSCHE GODSDIENST, word van de Xatholy- blers noemcle, en die met landen voorzien waren»
GtaET, kleine ftad in 't hertogdomKleef aan den
ken een Schisma of fcheuring genoemt, wyl hy
het gezag van den paus niet erkent, en in vele ar- linken oever van den Rhyn, tuflchen Rees en Emtykelen van den Katholyken Godsdienft verfchilt. merick.
GRIETHAUSEN, kleine ftad en Hot i n ' t hertogDeszelfs aanhangers geloven aan geen vagevuur ,
gebruiken het avondmaal onder bey de de gedaan- dom Kleef, dicht by de Schenkefchans.
GRIBTMAN, zo worden de droften in Vrieiland
tens, en nuttigen daar in ongehevelt brood, zy hebben zeven Sakramenten gelyk de Roomsgezinden, genaamt.
G R I E T - Z Î E I , ftamhuis des voiilen van Ooftvrieslaten de priefters het huwen t o e , maar den vierden
echt en de gefneede beeiden in de kerk dulden zy land.
GRIEV, G R I E W , een Mofcovifche munt» die wel
in het geheel niet. Zy hebben 4. Patriarchen, naamlyk te Conftantinopel , Antiochien, Alexandryen niet wezentlyk is, maar waar naar alle de andere
• en JeruzaJem, waarvan de eerile de voornaamlte muntfpecien gerekent worden. Daar gaan 10. Cois. Zy zyn in vericheyde fekten verdeelt, naam- pecken op een Griev, en 5. derzelver maken een
lyk de jacobiten, Cophtiten, Georgianen, Arme- ryksdaalder uit.
GRIFFEN ZEE , zie Greiffenz.ee.
niers , Maroniten en Neilorianen, 00k zyn, de MosGRIFFEN , kleine ftad benevens een fterk flot o^koviters dezen Godsdienft toegedaan , hoewel 'er
zieh 00k veel Griekfche Chriilenen in Polen en een hogen berg in Karinthien, den biffchop van
Saltsburg toekomende.
Turkeyen ophouden.
GRIFFST D T , commandery-hof aan de Unftrut
GRIEKS-WEISSENBURG , B E I G R - D O , in 't Ongarifch Nandor Alba, ftad en beroemde veiling op in Thüringen, niet ver van Weißen zee.
GRIG NAN , ftad en graaffchap in Provence
een kleinen heuvel met dubbele muren in Servien
aan den Donau, niet ver van daar'er de Sau in in Vrankryk , in een landflreek l Adjacents gevalt, benevens een wondcrlyk fterkflot op een berg, naamt.
Z z 2.
Gaiir
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G M L L A D E , is wat van het overgeblcven gebraad
op de roofter toebereyd word.
GRILLENBURG, Hot, arat en jagthuis in netTharandtifche woud in de Aartsbergiche kreits m Meisten , 5. vierendeel myl van Freyberg, daar een
bontvefter en wildmeefler woont.
GRIMALDI, voornaam en oud geflacht in Italien,
't welk het vorilendom Monaco bezit, en zieh in
verfcheyde linien verdeelt heeft.
GRIM BERG , zie Qrunhrg..

GRIMBERG , ilot, vlek en amt in het keur Trierfche aan de Lotteringfche grenzen, 4. mylen van
Trier.
GRIM BERG EN , flot en graaffchap in 't Ooftenrykfch Brabant, niet ver van Bruffel, den ftadhouder van Vrieiland toekomende, en waar naar een
oude graafiyke familie den naam voert.
GRIMBIE , Had in Lincolnshire in Engeland, naar
clen Zeekant t o e , 124. Engelfche mylen van Lonen.
GRIMME, keur Saxifche Had en amt aan de Mulde in den Leipziger kreits, 3. mylen van Leipzig,
daar een van de drie keur Saxiiche vorften-fcholen
is.
GRIMME, kleine Had, flot, en amt in het Barthifche diilrid in voor Pomeren , 3. mylen van
Straalfond.
CRIMMITSCHAU, zie Crimmitfchau.

GRIM NITS, koninglyk Pruiffifch lull flot aan het
Meir en de rivier Wels in de middel-marck-Branden burg.
GRJMSCHEER jflerke fchans in deZweedfche provintie weft - Gothland , tuffchen Oeland en Calmar.
GRiMsENBERG,GRiMSEL,hoge berg tuffchen het
kanton Bern en Ury in Zwitzerland, waar op de
vloed Aar ontfpringt.
GRIMSETTER , kleine (lad op het weftlyke eyland
Lewis by Schotland, daar de vloed Grimfetter in
den zeeboezem van den zelven naam valt.

GRO;
Anhaltfche aan de Maagdeburgfche grenzen, welke
noch voor enige jaren diQ van Werder toebeliooit
hebben, maar die de tegenwoordige vorfl van Dcf~
fau na 't afllerven van vorft Victor Amadeus van
Bernburg in bezit genomen heeft, en met die van
Werder een verdrag daar over gemaakt heeft.
GROD^CK , ftad in het Waiwoodfchap Reuffen
in Polen.
GRODLOW, flad in het Waiwoodfchap Belsko in
Rood-Ruffien in Polen.
GRODNO, itad in het Waiwoodfchap Tröki in
Litthauen, aan den vloed Niémen, benevens een
Cailclleny en ilerk flot, 20. mylen vau Vilna. Hier
worden zomtyds de Poolfche ryksdagen gehouden.
GRODZICE, ftad in het Waiwoodfchap Mafovien in
Polen.
GROENLAND, een deel van Terra Ar&ica, ten
noorden van Europa gelegen, het grenft ten ooflen
aan deYs-zee, ten wellen aan de Duitfche-zee, en
ten zuiden aan de Schotfche zce.
GROENLANDS VAARDERS, zyn de gene welke uit

dz Vc-renigde Nederlanden naar Groenland varen,
op n-n walvifch vangfi Zy hebben een eige comp l y . Dietgelyken vaart doen de Engelfchen ,
Denen, Hamburgers en Bremers 00k.
Gi".»FNsuND, zee-engte in Denemarken,tuffchen
de cyi?nden Fahler en Mœn.
(y: OEM TAPYT 's GERICHT (THE OFFICE OF THE

GivPfN CLOTH) is het alleroudfte gericht.in Engeland, 't welk onder den koninglyken opperhofmeefter ftaat , ^n het rechtsgebied over het gantfehc
koninglyke hof in rechts- en ftaats-zaken heeft.
GROENWICK, zie Greenwich.

GROESBEEK, flot, vlek en heerlykheid in de Bituwe , een myl van Nimwegen , een familie van»
dezen naam toekomende.
GROHNDE , zie Gronde.

GROITSCH, voorheen een beroemt graaffchap en
fterk flot aan de Elfter, tegen over Pegau, in de
G R I N D A U , GRINAA , GRINSTADT , kleine Had Leipziger kreits, 't geen den beroemden held graaf
aan het Cattegat in noord Jutland, onder het ftift Wiprecht van Groitfch, wiens geflacht in 't jaar
1136. uitgeftorven is, toequam. Hedendaags voert
Arhus behorende.
GRINSTEAD, kleine flad in SufTex in Engeland, een markt vlek in dezelve landftreek daar den naam
van, dat tegenwoordig den ftift-raad Born in Leip*
welke twe gedeputeerden in 't Parlement zend.
GRIPSHOLM , kleine fead en flot in de Zweedfche zig toekomt.
provmtie Sudermanland.
GROL, GROENLO , kleine maar fterke ftad aan
GRISOL , ilot in Champagne in Vrankryk.
den vloed Slink in het graaffchap Zutfen.
G Riss A , G RISS AU , ryke voriielyke abdy en
GRONAU , G a ON , kleine ftad en amt in het ftift
veldkiooiler van de Uitercienfer orde in 't vorilen- Hildesheim. Wat ter zyden van deze ftad legt een
dom Schweidnits in neder-Silefien, een kleine myl gebergte, de Zevenbcrgen genaamt.
van Landshut, in een zeer luftig dal. De proosdy
GRONDE, GROIÏNDE, vlek en amt in 't HanoWarmbrun is dit kloofter ingelyrt.
verfche voritendom Calenberg, aan de Wezer by
GRITSCH, twee kailelen in neder-Krain,het eene Hameln.
GRQNDTEKENING, is de aftekening van een ves*
7. het andere 5. mylen van Laybach , het eerile
hoort den graaf van Gallen, het andere dien van tingbouw-werk, die de lengte, breette en diepte
ener vefting voorftélt, en na den verkleinden maatZwaab toe.
ftok kan afgemeten worden.
G R I W , zie Grie-v.
GRONINGEN, hooftftad van de provmtie van den
GROAT, een.Engelfche munt, is 3.ftuyvers4. penn.
GROBBENDQNCK, flot en graaffchap in Brabant, zelven naam aan den vloed Dam. Zy is zeer wel
3. mylen van Lier gelegen, waar van een graafiyke beveftigt, en heeft een hogefchool, in 't jaar 1614,
familie den naam voert.
gefticht.
GROBZIG en W O R P Z I G , zyn twe amten in het

(j&ÖNINÖEN, GRUNINOSN,MAftCK-GRÖNINGEN,

itad
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(tad en gfaaffchap aan den vloed Clems, 3. men
van Stutgard,'in het hertogdom Wurtemberg ,hoorde in oude tyden de heren van SlufTelburg toe ,
maar is in het jaar 1336. met de ryks iionn-vaan
aan het huis Wurtemberg gekomen.
GRONINGEN, graaflyk Limburgfch amt in Zwaben, de Gaildoriïche Unie toebehorende.
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Magdeburgrehe en Halberfladfche grenzen , den
prins van Deilau toekomende,
GROOT-AMMENSLEBEN , katholyks rrmnniken
kloofter in de houtkreits van het hertogdom Magdeburg.
GROOT-BODUNGEN, Zie Bodungen,

GROOT-BRITTANNIÉN , hier door verflaat men
^e beyde koningryken Engeland en Schotland ,
vloed Bode in het voritendom Haiberfhd , daar een welke nu het verenigde koningryk van Groot-Bnt&eer fchone kerk benevens een treflyk orgel en een tannien genaamc worden, en in het jaar 1707. met
beroemt groot wynvatis, dat dertig voet lang en 18. tegenftaande de grote zwarigheden die dit werk
in zyn diameter is, en waar in men zegr dat I 6 J . verzelden, door het veriîandig gedrag van koninvoedcrs wyn gaan. Deze plaats wierd van den gin Anna vereent zyn , dat, nademaal- deze unie den
laatft geftorvenen koning van Pruiilen aan zyn iaat- eeriten mey haar begin genomen heeft, beyde dc
fte gemalin nit het huis van Mecklenburg-S we- ryken te zamen een Parlement, een wapen en een
rin tot haar weduwlyke verbiyf-plaats gemaakt, en zegel hebben, gelyke voordelen en Privilegien gehaar daar toe 100000. ryksdaaklers weduwen-geld nieren , ook enerly wetten , ordonnantien en ichat*
tingen zouden onderworpen zyn. In het tegenin Weftphalen, Kleef en Halberftad toegewezen.
GRONINGEN , heerlykheid in Zwitzerland , het woordig Parlement van Groot-Brittannien hebben
16. Fairs van Schodand in het Hogerhuis, en 45.
kanton Zurich toekomende.
zitting en item. Het nieuwe
GRONINGEN, heerlykheid, en een van de zeven leden in het Lagerhaus
J
provintien der Verenigde Nederlanden, welke ten grote zegel, t welk van de vorige grote zegels,
weilen aan het eigentlyk zo genaamde Vriefland, waar van men zieh in 't een en het ander koningten zuiden aan OveryrTel, en het graafichap Bent- ryk bedient, onderfcheyden is, word in itaatszaken ,
liem, ten ooften aan den Dollert, ten noorden aan die het gants verenigde koningryk betreffen , gede Duitfche-zee grenft en 143. dorpen onder zieh bruikt. In het wapen zyn onder anderen ook de
lieeft. Zy begrypt benevens het Groningfche ge- kruiffen der beyde ridder-ordes van St. Andries en
bied de Ommelanden, en heeft fchone weylanden, St. Joris te zamen gevoegt. Groot Brittannien is
daar grote paarden aangequeekt worden. Deze een zeer vruchtbaar, fchoon en in alien delen geprovintie heeft de laatfte item in de vergadering zegent land, nademaal het overvloedig voortbrengfc
wat de inwoners tot hun onderhoud nodig hebben,
der ftaten generaaL
GRONSPELD , graaffchap in 't hertogdom Lim- en de bloeiende koophandel maakt dat'er ook geert
burg, een myl van Maaflricht, waar van een linie gebrek aan buitenlantfche délicat eflen en waren is.
van de graaflyke familie van Bronchorit den naam De inwoners zyn vernuftig, dapper in den oorlog,
bequaam tot den koophandel, en defludien beneLVoert, zie Bronchorfl.
GROOT, klein eyland in de Ooil-zee, niet ver vens andere kunften en wetenfehappen oeifenen
van den Bothnifchen zeeboezem, de kroon Zwe- zy meer en beter als andere natien. De lucht is
gezond, en zo wel in den zomer als winter gemaden toekomende.
GROOT, een munt welke een halve Hollandfche tigt, en het land is niet alleen tot den koophandel
ituiver is, in het aartsbisdom Keulen 4. lichte pen- maar ook tot verwering zeer wel gelegen. Dit
iiingen gelt, en waar van 'er hondert een ryksdaal- grote eyland heeft 550. Duitiche mylen in den 0111der uitmaken. In Brabant gelden 96. groten en in trek,en de naam Britannien, welken dit land reeds
ten tyde der Romeynen gevoert heeft, is in het
het Breemfche 72. een ryksdaalder.
GROOT ADMIRAAL VAN ENGELAND, bedient de byzonder onder Jakob I. die na de dood van konegende en leite charge van de kroons amten , ningin Elizabet Engeland en Schotland verenigde„
maar is in burgerlyke en halsflraflyke zaken ter zee weer opgekomen, om alle gefchillen wegens den
een fou verein rechter, zet de officieren naar zyn voorrang en yverzucht der beyde natien te vermybelieven af, kan 00k zomtyds de gene , die den. Na de dood van koningin Anna, die den z.
zieh dapper gehouden hebben , tot ridders Haan, aug. 1714. voorviel, trad George Lodewyk, keuren difponeert over alles wat op zee, op de reede, vorft van Hannover, de regering aan. Deze was
en in de haven voorvalt. Deze hoge waardigheid anno 1660. den 2.8. mey geboren, had zieh den zr.
bekleedde de gemaal van de koningin Anna, prins nov. 1682. met Dorothea Sophia, dochter van herGeorge van Denemarken , in zyn leven , en *ia tog Willem George van Zell, in den echten flaatf
ddszelfs affterven wierd dit ampt aan den graaf van begeven, van dewelke hy evenwel den 28. decernPembrock gegeven , welke het kort daar na weer ber 1694. door een coniirtoriaal vonnis gefcheyden
neerley, en daar na beflelde de koningin in het jaar is, en zy is den 13. nov. 1726. te Alen geftorven*
1709. zekere commiiTarhTen, om dit hoge amt te By dezelve heeft hy behalven een princes, die aant
den tegenwoordigen koning van Pruiilen in den
bedienen.
echt verbunden is, een zoon verwekt, die tegenGROOT ADMIRAAL VAN VRANKRYK, zie Admiral
woordig koning van Engeland is. Deze is anno
de France.
1683. den 30. October geboren , biet Georgius AuGROOT AELMOEZENIER , zie Grand-Aumônier.
guftusj en heeft zieh 1705. den 2. fept. met Wil„GROOT AJUWSEN 9 amt en vlek tuflchen de
Zz 3
heli
GRONINGEN, GRUNINGEN, ftad en Hot aan den
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hclminè Charlotte, ecn dochtcr van Johannes Frideficus markgraaf van Brandenburg-Anfpach mdenegt
oegeven,welke hem i7o7.iden3i.januan den oudft
en prins Lodewyk Frederik, thans pnns van Wallis, gehaart heeft. Onder de regering van het keurvorftelyk Hannoverfche huis in Engeland zyn 'er
grote veranderingen en onenigheden ontftaan, want
in het be^in wierd *er een grote verandering in het
ftaats-Minifterie ondernomen , de beyde partyen
der Torrys en Whigs hebben elkander op het hevïgÇtc vervolgt, en elkander gepoogt den voet te
lichten; ja daar zyn veel gevaarlyke zaraenzweringen tegen de tegenwoordige regering en het koninglyke huis gemaakt , maar ook ontdekt. In
Schotland barfte het in 't jaar 1716. tot een opentlyke rebellie uit, die evenwel door de koninglyke
troepen fchielyk weer gedempt is, de belhamels
gevangen genomen en geftraft wierden; evenwel
fmeult het vuur noch altyd onder de afch, en de
Prétendent heeft noch hier en daar zyn heimlyke
àanhangers. Zie onder England.
GKOOT CANCILIER VAN VRANKRYK, zie Cance-

ller van Vran.ryk.
GROOT CANCELIER VAN GROOT BRITTANNIEN,
CHANCELLOR , THE LORD HIGH CHANCELLOR OF

GRO;
GROOTE SULTAN , beduit zo veel als den groten
heer, welke titel gemeenlyk den turkfchen keyier
gegeven word.
GROOTEN SAXENHEIM, Wurtembcrgfch vlek en

amt, benevens een fchoon vorftelyk flot en weduwlyke refidentie tuffchen Vaihingen en Bietigheira
in Zwaben.
GaooTE VROUW, is dc titel van de oudfte aartsbertogin of keyzerlyke princes te Wenen.
GaooT FRhDERiKSBUEG, zie Fredenhsburg.
GROOT GLOGAU, zie Glogau.

GROOT, G R O T E , vryheerlyke familie in Weftphalen en neder-Saxen, welke onder anderen de
ryksheerlykheid Schauen in het Halberftadfche gebied niet ver van Ofterwick bezit.
GROOT H A F , groot meir omtrent 8. mylen lang
en twe breed by Uckermunde in voor-Pommeren,
't welk door de Oder gemaakt word, en waarin
de Ueker vliet. Dit haf moet met het Frifiche haf
in PruifTen niet verwart worden.
GROOT HER TOG , is een hoge ftaats perfoon, die
minder is als een koning, en groter als een hertog.
Voornaamlyk word de vorft van Hetrurien of Toskanen groot hertog van Florence genaamt.
GROOT HOFMEESTER IN GROOT BRITTANNIEN ,

ENGELAND, is na de koningen en princen van den
bloede de hoogfte perfoon in civile bedieningen,
nademaal niemand als deprimaat,naamlyk de aartsbiffchcp van Canterbury den rangboven hem heeft.
Hy bewaart het grote koninglyke zegel, vonniii
na de natuurlyke billikheid en het geweten, vergeeft de geeftlyke benefkien, die in des koningsboeken niet boven de twintig ponden flerlings opbrengen, verzegelt de ryks aden, en heeft het opzicht over de kroon goederen en domeinen, ook
is hy preiident van de ftarre-kamer. Uit en het
amt van groot zegelbewaarder word gemeenlyk
van één perfoon bedient, en is van gelyk gezag en
macht, maar van den geheim-zegelbewaarder noch
ondericheyden.
GROOT-CANCELIER , zie Aans Canceller.

is de voornaamlte onder den wereldlyken hofitaat,
onder wiens bevel alle koninglyke bcdienden ftaan,
op welke hy by de 12. mylen om de reiidentie-plaats
Whitehal zyn recht oeffent , waar van evenwel
de fhd Londen uitgezondert is. Hy draagt een
Witten flaf voor den koning, en wanneer hy zelfs
uitryd word hem die van een laquey voorgedra «
gen. Hy verzelt den koning in 't Parlement, en
neemt den ced van getrouwheid van de leden van
't lagerhuis. Wanneer de koning fterfr breekt hy
den iïaf op des konings zark aan ftukken, en geeft
daar door te kennen dat zyne en aller hovelingen
bedieningen nu ophouden, en zy alleen van des op»
volgers genade afhangen.
GROOT HÖFLEIN , fchoon marktvlek benevens
een flot en badhuys in Ongaryen, den prins van
GROOT < ONSTABEL VAN GROOT BRITTANNIEN, Elterhafi toekomende, 't welk de weerfpannelingen
is de zevende bediening onder de hoge kroon am- 1702. afbrandden.
ten, en word by kroningen en andere grote plechGROOT IRBEN, kleine ftad in Courland aan de
tigheden benoemt , heeft gelyk aanzien met den Ooft-zee, 8. mylen ten noorden van Goldingen gegroot maarfchalk, en zit mee in het maarichalks legen.
amt, daar hy den rang noch voor den groot maarGROOT KAMERHEER DES RYKS IN ENGELAND f
fchalk neemt.
is het zesde onder de kroons amten, wiens verrichGR OTE BLINDE, ZO hiet het onderfte zeyl aan ting daar in beilaat dat hy den koning op den kronin^s dag het koningiyk gewaad aandoet. Hy
de boegfpriet op de grote fchepen.
GROOTE BLINDÉ REE , zo word de fpriet ge- draagt het hooft - cieraad , de handfch^enen 9
en het linnen des konings, waar van hy zieh by
noemt, die tot de groote blinde behoort.
GHOOTE BRAMSTPNG, is de fpriet waar aan de de kroning bedient, in 's gelyks den degen, den
ree van de bramzeyien vait zyn, deze itaat noch mantel en de kroon. Hy meubleert ook het hogerhuis, wanneer het Parlement vergaderen zal, en
'boven de grote ileng.
krygt daar voor by de kroning 40. eilen karmoGROOT hHKicH, zie f.r'ich.
GROOTE OPWACHTING, hiet aan het keyzerlyke zyn-fluweel tot een kleed, gelyk ook het bed en
bof, wanneer benevens de afgezanten en ridders al het huisraad van het'vertrek , waar in de kovan het guide Vlies alle hofamtenaren him bediening ning des nachts voor de kroning geflapeß
waarnemen,en aan het hof en de tafel verfchynen. heeft.
GROOT LANGHEIM, ftad in Franckenland , het
GROOTE STENG, op een fchip is de ftok of fpriet
ftift Wurtsburg meeitendeels toekomende.
die boven den groten maft gezet word,
GEO ox
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GROOT LINDEN, een fteedje onder het amr Gies- prins Karel Jofef van Lotteringen, laatft geftorve»
fen in opper-Heften behorcnde.
keurvorft van Trier, voorheen bekleedde.
GROOT MAARSCHALKS AMT IN GROOT B R I T -

TAN NIEN , is het achtfte onder de oude kroon ampten , en met den hertoglyken titel van Norfolk aan
het geflacht Howard geraakt. Het geeft macht om
over alle krygs voorvalîen en daden te vonniffen,
20 wel die door 't gemene recht binnen's ryks niet
kunncn beflift worden, als ook die buiten 's lands
wegen de oorlogszaken ontftaan.

GROOT-SAETZE, zie Salize
GROOT SCHENCK, in 't Hongarifch Nagy-Sinck,

een groot marktvlek in Zevenbergen, niet ver vaa
Fogoras, heeft Duitfche inwoners.
GROOTSEKRvTRissiN VANPOLEN INLITHAUEN,

zyn beyde geeftlyk, en bezitten meefiendeels de
h ogfte geeltelyke waardiäheden. Zy bewaren des
konings zegelring, en geven in den geheimen raad
GROOT MEESTKR , bieten de opperhoofden der acht op het doen der cancelieren en onder-cancc^
lieren.
ridder-ordens, inzonderheid de Maltefer.
GROOT MEHSTER DLR GARDEROBBE IN VRANK-

R Y K , zie Garderobbe.
GROOT NOVOGROD, zie Novogrod.
GROOT POLEN, of NEDER POLEN, een deel van

GROOTSENJ-CHALOfSTADHOUDER VAN E N G E L A N D ,

(in'tEngelfch LORD HIGH STEWAhD)is de eerfte bediening onder de 9. kroon-amten, wiens gezag zeer
groot was, en reeds.by Hendrik IV. tyd afgefchaft
is, zo dat hedendaags maar by kroningen en andere
plechtigheden een groot Senechal benoemt word,
Hy woont uit hoofde van dit amt in het Paleys
van Weftmunfter, daar hy onder den adel het vonnis uitfpreekt, by de kroning boven alle hoge bedienden en voor den koning heen gaat , en de
kroon des H. duards voordraagt. Wanneer eeri
lord of pair van 't ryk wegens eenige grove misdaad veroordeelt ftaat te worden, fpreekt hy het
vonnis uit, en breekt den witten ftaf, dien hy in
de hand heeft, aan ftu&ken , waar op het procès
en zyn amt een einde nemen.

Polen , dat ten noorden aan Pomeren en Pruiilen,
ten zuiden aan klein Polen, ten ooften aan Mafovien, en ten weiten aan Silefien en de marck-Brandenburg grenft. Het word verdeelt in het eigentlyk zo genaamde groot Polen en Cujavien. Beydc
delen beftaan uit 7. waiwoodfehappen , naarnlyk
Pofen, Kaliich, Siradien, Rava, Lenczifz, Brzeft,
en Inowlocz.
GROOT PRIOR , word die gene genaamt, die in
een zeker ryk of land het ho®ft van een ridderorde is, maar evenwel onder den groot meefter
ftaat. Inzonderheid gebruikt men dezen naam by
de Maltefer-riddcrs , welke orde in Vrankryk 6.
GROOT VALKENIER VAN VRANKRYK, zie Valckegrote prioraten, naarnlyk dat van Provence, van riier.
Auvergne , van Vrankryk , van Aquitanien. van
GROOT-VELDHEER, in Polen en Litthauen, zie
Champagne en van Touloufe bezit, van dewelke Veldheer,
de ridder van Orleans, een natuurlyke zoon van
GROOT VIZIEK is de eerfte ftaatsbediend« in het
den laatftgeftorven hertog-regent, zedert 1719 het Turkfche ryk, waarop het gantfche aanzien van den
groot prioraat van Vrankryk bekleed. De groot groten Sultan beruit, en welke de uitlegger of liever
prior van Duitiland, die het hooft van de Duitiche de uitgever der wetten is. Zyn gezag komt de
tongen , of groot Baillu van Duitfland onder de macht van dev groten Sultan na by, uitgezondert
Maltezers is, word ook Groot Meefter der Johan- dat hy geen baffa het hooft kan laten afflaan , ten
niter orde door Duitfland genoemt, heeft op de zy hy het eigenhändig bevel van den groten heer
ryksdagen zyn zitting naalt den abt van Murbach, daar toe hebbe. Hy heeft des Sultans zegel, waar
Yoert den titel van vorft des H. Roomfchen ryks, op de naam van den regerenden Turkfchen keyzer
en refideert te Heidersheim in Brisgau. Onder zyn gefneden is, en hy draagt het zelve altyd op de
prioraat behoren het Hongarifche , Deeniche en borft. H y is prefident van den ftaatsraad en GeneBoheemfche , maar de beyde eerfte brengen de raliffimus van 't leger. Behalven den opper-vizier
orde niets o p , en de Bohemers matigen zieh ook zyn 'er noch 6. andere vizieren, welke evenwel
den naam van een groot prior aan, die een aan- niets in ftaats- en regerings-zaken te zeggen heb-*
zienlyk perfoon van het koningryk is. De Engel- ben. Zy zitten wel met den groot-vizier in dea
fche natie had voor dezen ook een groot prior de- Divan, maar durven in den raad hun Item niet gezer orde, maar zedert het jaar 1550. is dat ampt yen, ten zy hen de groot-vizier over het een of
opgehouden, en of het fchoon onder koning Ja- 't ander artykel van de wet vraagt. De opper-vikob II. weer fcheen te herleven, dewyl de paus zier heeft aan zyn hof gemeenlyk meer als 1000.
deszelfs natuurlyken zoon prins Hendrik, hertog bedienden wanneer hy van iemand , hy mag zo
van Albemarle, tot groot prior der Johanniter-orde een voornaam perfoon zyn als hy w i l , bezocht
door Engeland in het jaar 1689. benoemde, en de word, ftaat hy niet o p , behalven voor den Mufti,
koning van Vrankryk dezen prins ook tot generaal djen de grote Sultan zclfs met deze eer verwaar«
luitenant der Franfche galeyen verklaarde , zo is digt. Zyn naam Vezir betekent in de Arabifche
doch deze hoop door koning Jacobs vlucht ver- taal een die draagt, dewyl hy naarnlyk de gantfche
dwenen, en deze titulaire groot-prioor van Enge- laft van alle ryks* en oorlogszaken op zyn fchouland is geftorven, eer hy tot het bezit zyner waar- ders torft. Treft hem het ongeluk dat zyn aanfladigheid geraakte. De groot prior van Caftilien , gen miilukken, of dat hy een flag verlieft, zo heeft
als het hooft de^ tongen van Caftilien en Portugaal, hy niets zekerders te verwachten als dat hy geftranis groot-cancelier dei Malthefer-orde , welk amt guleert zal worden; hoewel zedert eenige jaren de-
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afzettiiig van den groot-vixier niet deszelfs dood,
GROTE VERGADERING, is, wanneer de 7. Verniaar alieen de ballingfchap in elende met zieh ge- emgde provintien , na dat zy te voren in haare
provmtiale vergaderingen de' zaken , welke men
ileept heeft.
verhandeln wil, wel en ryplyk overlegt hebben,
GROUT VORST, is een titel, dien men voorheen Ul
5 n e t midden van haar een aanzienlyk getai als
onder de overiee Europeers aan de beheerichers der
wyd uitgeitrekte Moskovitifche landen gaf, nade- ?rgezanten verkiezen, en dezelve met haar beiluit
maal zy zieh zelven Wielcki Knees of Groot Vor- in de algemene Vereaderine naar den Haag zen»
ften van Wolodimir en Mofcou noemden. Maar den.
toen zy naderhand machtiger geworden, en de na- ^ GROTKAU of NJEISSE, vorftendom in opper-Sileburi^e vorftendommen benevens de ryken Cafan hen aan de Boheemfche en Moravifche grenzen,
en Äftrakan te onder gebracht hebben, hebben zy den biilchop van Breilau als een Boheems leen toezieh czaar of koningen en heren van gants Rufland komende. De hooftftad word ook Grotkau gegenoemt, en de czaar Petrus Alexiewits of de Ilte naamt , legt aan de Neifte, 8. mylen ten zuiden
heeft het door zyn gepleegde vertiandhouding met de van Breflau, en is niet heel groot. De burgers möEuropeefche hoven zo ver gebracht, dat men hem gen ^ in het ftadsbofeh zo veel hont hakken als zy
by na door den bank den titel van czaarlche maje- nodig hebben, ook is ieder burgerhuis zyn eige ak~
Iteit niet verder betwift heeft, en voor körten tyd ker toegelegt, waarvan de bezitter, als de nering
heeft hy zieh ook keyzer van gants Rufland laten niet opnemen wil, zyn brood hebben kam
noemen. .
GROTTA, kleine ftad in het Milaneefche graafGROOT-USTIGIA, grote koopftad inMofcovien, fchap Cremona aan den vloed Adda, niet ver van
by dewelke de rivieren Suchina en Irga te zamen daar dezelve in de Po valt.
iopen , en den beroemden Dwina-itroora uitmaGROTTA DI C A N I , zie Agnano,
ken.
GROTTA Di NAPOLI, verwonderens waardig hol
GROOT WAR ADEIN, zie War adein.
in het ryk van Napels, 1000. fchreden lang, dat
GROPPENSTÜN, fterk berg-flot in het hertogdom daar den berg Pofilipo gebroken en uitgehouwen
Karmthien.
is, waar door de gemene weg van Pozzuolo naar;
GROPZIG , zie Gröbzig.
Neapoli gaat, om des te korteren weg van de eene
GRÖsc-HEL,is een Sileiifche enBoheemfche mimt, plaats naar de andere uit te winnen.
waar van 'er 5. een Duitfchen goeden grofehen,
GROTTA ROSSA , kleine (lad in het pauflyk ge4. een keyzers Grofehen maken. Zy worden in bied in Italien, in het gebied van St. Pieter, aan
Saxen Vleermuizen genaamt.
den Tiber, 2. mylen van Rome.
GROSCHEN , een Saxifche Grofehen bediiagt 4.
GROTTE, LA GROTTE, gering vlek in het paus«
dreyer, en 24. gaan 'er op een Duitfchen daalder, lyk gebied in de Anconitaanfche mark in Italien 3
synde een grofehen in Holland 1. ftuyver 11. pen- 't welk omtrent 800. inwoners heeft, en daar paus
»inge. Een keyzer Grofehen geld 3. kreutzer, en Sixtus V. in 't jaar 1511. geboren is.
30. maken een Duitfchen daalder uit. Een MarïenGROTTEN» zyn donkere holen in lufthöven, die
Grofchen geldt 8. penningen > en 36. bedragen fo met fonteinen en watervallen, ook de muren met
een daalder. Een Poolfche Grofehen rnaakt een kreut- fchulpen, ftenen en koralen vertiert zyn.
2.er na de ryks munt-voet, en daar gaan 'er 30. van
GROT VAN DIONYSIUS, een hol in Sicilien, niet
op een Poolfchen gulden, 9. op een ryksdaalder.
ver van Syracufa, 't welk van den uitmuntenden
GROSNA HORCKA , KRASNA HORICKA , veiling wiskunftenaar Archimedes ten tyde van den tyraa
In opper-Ongaryen in het graaffchap Torno, welke Dionyfius aangelegt is, 't welk veel groter en verzieh 1710. van de rebellen aan de keyzerlyken 0- wonderenswaardiger is als alle de grotten by Pozvergaf.
zuolo; want men vind onder de aarde een gehele
GROSSA, eyland op de golf van Venetien, naar ftad in-de rotzen gehouwen, met grote paleyzen ,
de kuften van Dalmatien gelegen. Het hoort den oncleraaitiche [traten en markten,. ook andere aanVenetianen toe.
merkenswaardige gebouwen..
GROSSBURG, DER GROSSEURGISCHE H A L T , een
GROVE, kleine vloed in de abdy Corvey in Weftfteker diitriâ in het vorftendom Breilau , 't welk phalen , die niet ver van Hoexter in de Wezer
?
hertog Henrik in t jaar 1234. den biflehop van valt.
Lebus in de marck fchonk,waar van het aan keurGRUBENHAGEN, vorftendom aan de Leine in het
Brandenburg geraakt is, die het zelve noch bezit, Brunswykiche gebied, 't welk zyn naam van het
maar het vruciitgebruik aan de vryheren vanKanitz flot Grubenhagen heeft en in 2. deren verdeek
overlaat. In dit gebied is een Luiterfche kerk.
word. Het weftlyke legt tuffchen het vorftendom
GROSSETO , kleine ftad met een Üerke citadel in Calenberg en het ftift Hildesheim. Het> ooitlyke
het Florentynfche, in het gebied van Siena, bene- ftrekt zieh tegen de Anhaltiche en Thuringfche grenvens een bisdom, onder den aartsbiilchop van Siena zen uit. Dit vorftendom is een vruchtbaar land,
inzonderheidberoemt wegen zyn voortreflyke bergüaande.
GROS VAN HET LEGER, is het grootfte deel van werkenden de hooftftad daaria hiet limbeck Hertog Lodewyk Rudolf van Bronswyk-Bianckenburg
het leger.
GROTEN H A Y N , ftad en amt in de Meifnifche heeft zedert 1715. wegen dit vorftendom sitting-en
kreits, 4. mylea van Dresden, keur-Saxea t o e k o ftem op de ryksdagen gevoert, dewyl hy wegen
f&ead^.
Blaac»

GRIT,
Blanckenburg daar noch niet toe heeft lcunncn" geiaken.
GRUEÏM , ftad in Courîand niet ver van Libau.
GRUIT-RECHT,ÎS een recht, waar door men hout
om het te verkopen op en af een rivier mag brengen.
GRUMBACH, markgraafîyk Anfpachifch pleeg-amt
in Franckenland.
GRUMBACH, flot en vlek in de Faits, niet ver
van Oberftein, de Wild- en Rhyn-graven, waar
van eene linie hier refideert, toekbmende. Anders
legt 'er ook een flot Grambach in het bisdom
Wurtsburg in Franckenland, waar na een bekende
uitgeftorve adelyke familie den naam gevoert heeft.
GRUMEI.LIO, vlek in het hertogdom Milaan in
Italien, aan het Corner meir, niet ver van de ftad
Como.
GRUNA , een van de 4. lands-gafthuizen in Hef-

fen, in het graaffchap Catzenelnbogen gelegen.
G RUN BERG , Had in 't vorftendom Glogau in Sihum,
7. mylen van groot-Glogau, voornaamlyk
door de lakens die daar gemaakt worden bekent.
GRUNBERG, vermaaklyke ftad, amt, en flot in
opper-Heflen , op een heuvel , heeft twe grote
voorfteden , en hoort onder Darmftad, 7. mylen
van Frankfurt aan den Meyn, en vierdehalf myl
van Marpurg.
GRUNBERG , amt in de nieuwe mark Brandenburg, onder het groot meefterfchap van de Duitfche orde behorende, is voordezen een Commandery geweeft.
GRUNBERG IN BOHEMEN, zie Nepomuk.

GRUNDE, bergftad op den Harts, welke Hanover en Brunswyk in 't gemeen bezitten. Zy legt
aan dQn vioed Inner, 2. mylen ten zuiden van Goslar.
GRUNDSUND, klein vlek in de Zweedfche provintie Angermanland, daar zieh de vloed Huia in
den Bothnifchen zee-boezem giet.
GRUNENTHAL, proef hut in het keurvorftendom
Saxen aan de Boheemfche grenzen, waar in al het
zwarte koper uit de aartsbergfehe kreits ter proef
overgelevert word, om zekerheid te erlangen hoe
veel zilver en gaar koper het inhoud , hier na
word het zilver, dat 'er in is, daar af gefcheyden,
en het over blyvende koper gezuivert en gefmeed.
Daar woondt een keurvorftelyke fadtoor en proefmeefter benevens andere arbeyds luyden, wier woningen benevens de hutten en ovens met een muur
als een klein fteedje omringt zyn, maar de fmids
zyn daar dicht by buken den ringmuur,
GRUNHAYN, fteedje, flot en amt in Meiflen, in
de aartsbergfehe kreits , keur Saxen tokomende ,
wiens voornaamfte nering in koper en lood beftaat.
GRUNHOF, flot en heerlykheid inCrain,3.myleh
van Laybach, de vryheren van Apfaltern toekomende.
GRUNHOF, flot en amt in Samland inPruiffen,
hoort den koning van PruifTen toe.
GBUNPUHEL , vlek en berg-llot in opper-Stiermareken, 1. myl van Rotenmannem
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GRUNSFELD, ftad, amt en flot by de Oflenfarter-Gow tuflehen Wurtsburg en Mergentheim in
Francken , 5. mylen van Rotenburg. Zy is een
Wurtsburgfch leen, en hoort tot het landgraaffchap
Leuchtenberg.
* , « , . ,
GRÜNSTADT, kleine ftad in de neder-Palts m het
graaffchap Leiningen, z. mylen van Worms , de
graven van Leiningen-Wefterburg in 't gemeen toekomende, daar de Luiterfchen, Gereformeerden,
en Katholyken, gelyk ook de Joden, hun openbaren Godsdienft hebben.
GRUNTHAL, gezondheidsbron, zie Liegnttz»
GRuss,is maar een dorp in Tyrol,op den berg,
de Brenner genaamt, niet ver van Infpruck, *t geen
zeer beroemt iswegens de te zamenkomft van keyzer Karel V. en zyn broeder Ferdinand Î. warom
'er voor het dorp, daar zy elkander omhelft hebben , een grote marmere tafel met een latynfeh opfchrift opgerecht is.
GRUYNORD, kleine ftad en fchone haven op het
weftelyke eyland Yla by Schotland.
GRYPSHOLM, flot m de provintie Sudermanland
in Zvveden.
GRYPSWALDE , GREIFSWALDE , ftad in voor-Pom-

meren, in 't Gutskowifche gebied , aan een kleinen boezem der Ooft-zee, daar zy een goede haven heeft, de kroon Zweden toekomende. Zy is
beveftigt, en met een Univerfiteit voorzien, die
1456. den 18. c&ob., van Wratiflaus , hertog van
Wolgaft in Pommeren, geflieht is.
GRYPSWALDISCH-OIE of EYLAND , klein eyland

in de Ooft-zee in voor-Pommeren, in het hertogdom Wolgaft 5. mylen van Grypswalde, waar toe
het ook behoort.
GSCHWEND , flot en heerlykheid in opper-Ooftenryk, dicht by Steyer, Francifcus Carolus, vorft
van Auersberg , toekomende , die tegenwoordig
daar ook op refideert.
GUACALDANA, zie Quacaldane*

GDACOCINGO, kleine ftad in Mexico in noordAmerica , 30. mylen van de ftad Mexico, word
omtrent van 500. Indiaanfche en 100. Spaaniche familien bewoont.
GUADALAJARA , kleine ftad hx het kndfchap Ah
garria in nieuw-Caftilien, aan den vloed Henares.
GUADALAJARA, ftad in de audientie van den zelven naam , daar een hoge koninglyke rechtbank
is, en een biflehop , die onder den aartsbiflchop
van Mexico ftaat. Deze provintie Guadalajaia legt
in noord-America in nieuw-Gallicicn, tuflehen de
provintien Zacateca, Mechoacam, en Xalifco. Zy
is zo vruchtbaar, dat zy dikwils hondertvoudige
vrucliten geeft.
GUADALAVIAR, vloed in Spanje, die aan de Arragonifche grenzen *ontfpringt, en zieh in den zee^
boezem by Valentia ftort.
GUADALENTIA , vloed in Granada , welke by
Guadix ontfpringt, en zieh beneden Lorca in de
golf van Cartagena ftort.
GUADALETTE, kleine vloed in Andalufien, welke
by het fteedje Zahara ontfpringt, en zieh in dea
zeeboezem by Cadix giet.
Aa:|
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GüAöAtiMAR, Meine vloedin nièmy-Caftilicn;
welke zieh in Andalufien met de Guadalquivir verewigt.
Gü A D A I O P E vioed in Spanje, welke in het ko»
Jiingryk Arragon ontfprmgt, en by de ftad Cafpe
in de Ebro valt.
,*.«.-,
, ,
GUADALOUPE, een van de Antmiiche eylanden
Barlovento by America, de Franfchen zedert 1635.
toekomende, Het brengt veei zuikerried voort ,
heeft een ftad van den zelven naam, en is aan de
zeekuft met enige forten voorzien.
GUADALOUPE, kleine ftad in nieuw-Caftilien aan
de grenzen van Eftremadura, daar een grote bedeyaart naar toe is.
GUADALQUIVIERO , GuADALMEDINA , k l e i n e v i o e d

in Granada welke zieh te Malaga in de Middelantfche
zee .ftort.
GUADALQUIVIR , een der beroemfte rivieren in
Spanje , welke aan de grenzen van Granada en
JMurcia op het gebergte Alcaraz ontfpringt, door
Andaloufien loopt, en zieh beneden St. Lucar de
Barrameda m den zeeboezem van Cadix ftort.
GUADARMENA , kleine vioed in Andalufien ,
welke in nieuw Caftilien ontfpringt , en zieh by
Cavorla in de Guadalquivir giet.
GUADARRAMA , kleine ttad aan den vioed van
dezen naam in nieuw-Caftilien, tegen de grenzen
van oud-Caililien.
GUADARRAMA, vioed in nieuw-Caftilien, welke
zieh beneden Toledo in de Tajo giet.
GUADAVARI, ftad op het half eyland van Indien,
aan dees zyde de Ganges, in het koningryk Gölten da in Azien.
GUADEL, ftad in Kherman inPerzien, aan den
see boezem van Ormus, daar zy een goede haven
lieeft.
GUADIAMAR , kleine vioed in Andaloufien, die
Zieh beneden Sivilien in de Guadalquivir ftort.
G Ur* Dr ANA, een der grootfte rivieren in Spanje,
welke in nieuw-Caftilien in het meir Guadiana haar
oorfprong heeft, en in 't begin Roidera hiet ; dan
ftroomt zy tuftchen hoge bergen door, zo dat men
jhaar by Calatrava een uur lang niet zien kan, tot
*'y zieh in het meir Ojos di Guadiana genaamt,
•weejr vertoont. Ten laatften valt zy tuftchen Andaïouiïen en Algarbien in den zee boezem van Cadix.
GUADIEARBAR, MAGRADA, groote vioed in A-

GUA.
GUAGIDA , kleine ftad in het lafidfchap Telenfin, in het koningryk Alger, aan den vioed Aresgol in Africa.
GUATAQUIL, GUIAQUIL , ftad in Peru in zuidAmerica, aan de Zuid-zee, nevens een goede haven, van waar veel cacao, leer, vet, iàilapariîla
en wolle fabryken vervoert worden. De daarbygàQgt zeeboezem word de baai van Guajaqml genaamt , en ftrekt zieh van Capo S. Helene tot Capo
Blanc uit.
G u AIR A , provintie in Paraguay in zuid-America^
waar in de Spanjaarden veel volkplantingen heb«
ben, en het gantfche land bezitten.
^. .
GÜALATA, koningryk en ftad in Africa in Nigntien, tegen de Atlantifche zee gelegen, de mwoners worden Benais genaamt, bidden het vuur aan,
en hun vorft betaalt fchatting aan den koning van
Tombut.
GUALCOR, hooftftad van een provintie van den
zelven naam in het gebied van den groten Mogol
in Azien, daar een beroemde vetting is, waar m
de voornaamfte gevangens bewaart worden.
GUALID, BENI-GUALID, gebergte in 't Afrikaan-

fche koningryk Fez, in de provintie Errif, 't welk
van vrye en ryke inwoners bezeten word, dig 60*
grote dorpen daar opgeboud hebben, en maar een
kleine fchatting wegen hunkoophandei-teFez moeten tpbrengen.
GÜALPHA, ftad in 't koningryk Nubien, aan den
Nylftroom in Africa,
GUAM, een van de Latronifche of Dieve-eylan-'
den in America, de Spanjaarden toekomende, die
'er een gouverneur en een fchans op hebben. 't Is
12. mylen lang en 4. breed.
GUAMANCA, S.JÜAN DE LA V I T T O R I A , ftad in

zuid-America in Peru, benevens een bisdom, onder den aartsbiftchop van Lima behorende. Zy is
de woonplaats eens gouverneurs, en de hooftftad
van een klein landfehap, waar in goud-zilver-koperen yzer-mynen gevonden worden.
GUANABELICA, beroemde quikzilver mynen in
zuid-America > by de ftad Oropefa in Peru, welke
de Spanjaarden toekomen , en hun jaarlyks veel
opbrengen.
GUANAHANI, of S. SALVADOR, een van de Lu«

cayifche eylanden in America, benevens een grote
en fchone haven.
GUANAJAS, de zeeboezem van Guanajas legt aan
*t einde des zeeboezems van Honduras, in noord»
America.
GUANIMA, een van de Lucayifche eylanden in
America.
GUANUCO, kleine ftad in Peru in zuid-America, by
het meir Chincacoca, den Spanjaarden toekomende»
G u A R A N Ti E , zi e G Uran tie.
GUARDA, ftad in de provintie Beira in Portugaal,benevens een bisdom, onder den aartsbiftchop
van Liftebon ftaande.

frica in Biledulgerid, welke zieh in het koningryk
Tunis in 2. armen verdeelt, waar van de ooftlyke
Magrada genaamt word, en zieh te Porto Farino
in de zee ftort, de weftlyke arm 'îieemt den naam
van Guadalquivir aan , en vait by Tabarca in de
fcee.
GÜADIEL , Ideine vioed in* nieuw-Caftilien in
Spanjen, die in den Taag loopt.
. GUADIERA, kleine vioed in Andaloufien, welke
ïich tuflehen Gibraltar enEftepona in deMiddelandfche zee ftort.
GUARDALOUPE, zie Guadaloupe.
GUADIX, ftad in Grenada, aan den vioed GuaGUARDAMAR, goede veiling aan de kuften des
dalentia, met ver van zyn oorfprong, 10. mylen
van Grenada. Zy heeft een bhTchop, onder den koningryks V^viuia, aan den mond van den vioed
Segura»
aartsbiftchop van Sevilje ftaande.
GUAR-

GUA.
GUARDS JOYAS, zo bieten de 4 juv/eel-bewaarders des konings van Spanjen,
GU.^RDIA, itad in 't koningryk Gallicien, by den
invloed van de Minho in den Oceaan, is wegens
haar legging en werken zeer fterk.
GUARDIA ALFARES, kleine en vry woefte ftad

âan den vloed Tiferno, in het Napelfche graaffchap
Molifa, benevens een bisdoni onder Benevcnto behorencle.
GUARDIAN, is een Portugeeich onder-officier op
een oorlogfchip. Zie Schteman.
GÜARDIA-N, of,

WARDEN OF THE FIVE PORTS,

is een koninglyke Engeliche bevelhebber, welke in
de vyf havens even zo veel te zeggen heeft als de
admiraal zelfs.
GuARorDAMEs, is een bediende aan 't keyzerlyke hof, welke de opperhofmeefterin aan de hand
en ten dienll moet ihaan. Hy iaat zieh daaglyks
by de gezamentlyke keyzerlyke hofdames vinden,
oni hare bevelen af te wachten. Anders worden ook aan *t keyzerlyke hof zodanige vrouwen
Guardidames genaamt, die de hof dames, vvanneer
zy alleen naar haar vrienden of ergens anders heen
buiten het hof te gall ryden, daar na toe verzeilen,
en met de hof koets van daar weer afhalen moetcn.
GUARGALA, koningryk en Had in Biledulgerid in
Africa.
GUARQUESEN , vefling op de kuft des koningryks
Marocco in Africa, de kroon Portugaal toekomende.
GUASCO, PORTO GUASCO, kleine ftad in de pro-

vince Chili in zuid-America, aan een kleine golf.
GUASICKVALP, vloed in noord-America, welke
dicht aan de Zuid-zee ontfpringt, en zieh in den
zeeboezem van Campeche (tort.
GUASTALLA,kleine maar welgebouwdeftad,benevens den titel van een hertogdom in Italien, daar
de vloed Croftola in den Po valt, in "t Mantuaanfche gebied gelegen, en een byzondere linie uit het
hois Gonzaga toekomende, welke in het Napelfche gebiea noch veel aanzienlyke goederen, naamlyk het
hi ys en hertogdom Arriano, het voritendom Molfetra
en het markgraaffchap Spechia benevens andere goederen bezit. In 't jaar 1708. wierd48de hertog van
Guaftalla van den keyzer met de vorftendommen
Bozzolo en Sabionetta beleent, welke te voren de
hertogen van Bozzolo die anno 1703. uitgeftorven
zyn , toebehoorden. De tegenwoordige hertog word
AntoniusFerdinandus genoemt,en is in 't jaar 1687.
geboren. Hy quam 1714. aan de regering, in 't
welke jaar zyn vader Vincentius in het 80. jaar
zyns ouderdoms geftorven was.
GUASTOW, FASTOW, grote Kofackifche ftad in
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GUATIMALA, DE AUDIENTIE GUATIMALA , een

van de drie generale regeringen van nieuw Spanjen
in noord America, welke ryk is aan cacao, cochenille , koftelyke balzein, boom- en andere wol. Zy
legt tuiTchen de audientie van Mexico en de provintie Panama : het land is vol boflehen en bergen ,
en het regent 'er zeer zelden, de lucht is 'er ook
niet al te gezond. De inwoners zyn zeer künftig,
maar in den aangenomen Chriftelyken Godsdienil
onbeftandig.
GUATIMALA , groot landfehap in de andientie
Guatimala in nieuw-Spanjen in noord-America. Niet
ver van de ftad Guatimala is een aityd brandende
berg, Ataco genaamt.
GUATIMALA , zie Sani J&zo de Guatimale.
GUAXACA , provintie in de audientie Mexico in
noord-America, milchen Mar del Nort,.Mar del
Zur en de provinlien Tlafcala en Chiapa. Men vind
'er veel goud- en zilver- äderen en criftal-rotzen,
ook is zy vruchtbaar aan koorn, cacao, cochenille,
en moerbeybomen voor de zy-wormen. De ho oftftad hiet ook Guaxaca r daar een biffchop en een
preiident woont, en daar word fterke handel met
boomwol, cacao en cochenille gedreven.
^ GUBÊL HAM AN , heeriykheid im gelukkig Arabien , naar de Arabifche zee toe , benevens een
ftad van den zelven naam in Azien.
GUBEN , ftad aan de recjite hand van de Neiße
in neder-Lufatien, den hertog van Saxen-Merfeburg toekomende, die daar een zout-arnt heeft.
GUBER , koningryk in Africa in Nigritien, tuffchen den Nyl en het landfchap Guinée, benevens
een ftad van den zelven nam, daar de koning refideert, die een fou verein heer over zyn land is.
GUBER, kleine vloed in 't Brandenburgs PruifTen,'
in het landfchap Natangen , lopende voorby de
ftad Raftenbiirg.
GÜEIO , zie Engublo.

GUCKEU, grote ftad in de provintie Kiangfi in
China in Azien aan den vloed Ta,welke 9. andere
fteden onder zieh begrypt. Daar word veel verrailioen gegraven en fterke koophandel gedreven.
G U D E N A U , zie Godenau.

GuDtNSBERG,ftad, flot en amt in neder-HeiTen»
2. mylen van Homburg en een myl van Fritflar.
GUECAR , kleine vloed in nieuw Caftilien in Spanj e n , welke zieh by Cuenca in den vloed Xucar
ftort.
GUEGUENTENAGO , groot vlt*c in de provintie
Guatimala in noord-America, heeft jaarlyks in juli
een beroemde jaarmarkt, en by de 1000. Indiaanfche familien, waar onder veel ryke, die in 't land
koopmanfchap dryven.
GUEXFAS, kleine ftad in 't koningrykAndalufien»
tuftehen den mond der beyde rivieren Odier ea
Tinto, 18. mylen van Sevilla.
GufcLPHEN of WELFEN, wierden in de 12.de en
volgende eeuwen die genen genoemt, die het met
den paus tegen den keyzer en de gibellinen hielden.

het waiwoodfehap Kiow , in klein-Rufîien, daar
de Cofackifche hooftman Palcg tegenwoordig zyn
woonplaats bond , die voor enige jaren op valfch
aanbrengen van den Cofackiichen veldheer M a zeppa naar Sibérien gebannen wierd, maar 1708.
weer te rug geroepen en herfteld is.
GUEMENE , GUIMENE , kleine plaats in de Fran»
GUATARIA", kleine itad in de provintie Bifcaien
aan de Cantabrifche zee, 3. mylen van Placentia. * fche provintie Bretagne, tuflehen Blavet enS,Brieux,
Aaa z
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voert den titeî van een prinsdom ,
hertogen van Rohan toe.
'J e „ , , r<m
GUENGA, vloed in Indien aan.dees *yde de Ganges in Aziên, welke in 't konuigryk Dccan ontfpringt, en zieh in de golf van Bengale ontlaft
GUERANDE, Franfche itad m het graatfchap Nantes in Bretagne, tuflehen de Vilaine en Loire aan
de zee, daar veel zout gekookt word,
GUERCHIE; kleine ftad m Bretagne aan de grenzen van M^ine 7. mylen van Nantes. Daar zyn
noch twe plaatzen van dezen naam in Vrankryk,
de eene legt in de Provintie Touraine aan den
vloed Creufe, en de andere in het landfchap Nivernois niet ver van Berri.
GutRfcSTlO

IL GoLFO DI GuERESTIO , Zie Aïl-

iramuîï.
GUERET , hooftftad van het landfchap opperMarche, benevens een Prefidiaal in Vrankryk.
GUERJCHEN, kleine ftad in groot-Polen, in het
waiwoodichap Pofen, en in het gebied vanKoften,
z. mylen van Rawitfch.
GU£RVA , vloed in Arragon, welke zieh te Saragofla in den Ebro ftort.
GUESCAR , vloed in Spanje, welke in nieuw-Caftilien ontfpringt en zieh aldaar in den vloed Xucar
ontlaft.
GUESCAR , HUE SCAR , kleine ftad in 't koningryk Grenade, aan den vloed Guadadar, benevens
een ilôt en den titeî van een hertogdom.
GUETARIA, GAJETARIA , kleine ftad benevens
een grote haven en een citadel, aan de kuften van
Guipifcoa in Spanjen.
GUETE , HUE TE , kleine ftad en oud flot in
ïiieuw-Caftilien, aan den oorfprong van den vloed
Cauda
GUEULE, kleine rivier in Ooftenryks Vlaandeï e n , die zieh by Oftende in de zee ontlaft.
GUIAMURI , een foort van Wilde en Barbaarfche
Volkeren, die in fterkte en gfootte byna den Reuben gelyk komen, en in de Portugeefche Capitania
ïlheos in Brazilien wonen.
GUIANA, groot landfchap in zuid - America, 't
welke in Caribane en in het eigentlyk zo genaam<de Guiana verdeelt word , het legt tuflehen het
land der Amazonen en goud-Caftilien. De Franfcken, Engelfchen en Hollanders hebben enige Colonien aan de kuften van Caribane, en halen daar
boomwol , zyde , zuiker , tabak, braiilien hout,
aloe,balfem,oranje-appelen en citroenen van daan.
De inlandfche inwoners zyn de Cariben, de Ara^ues, Yaos, en Galibis.

gne, ten ôoften aan Languedoc en Auvergne, "tei
noorden aan Marche, Angoum ois en Poitou, en
ten weilen aan de Gafconfche-zee. Men deelt het
in 8. kleine landfehappen, welke zyn het eigentlyk
io genaamde Guienne, Bazadois, Agenois, Quercy, Rouergue, Limofin, Perigord, en Saintonge.
Het eerlte daar Van is niet anders als de landvoogdy van Bourdeaux.
. GUILFORD, hooftftad van het graaffchap Surrey
in Engeland, welke recht heeft om 2. gedeputeerden in het Parlement te benoemen, aan den vloed
Wye.
GUILDHALL , zo hiet het koftlyke en grote ftadhuis te Londen, daar zeer heerlyke vertrekken in
zyn, en 't welk 1706. vernieuwt, en op nieuw
gemeubileert is.
GUILLAUME DE VAULDRE , beroemde plaats in.

Franche Comté 5. mylen van Befançon, in Vrankryk.
GUILLESTKE, ftad en een pas in Dauphiné tegen
Piémont.
GUIMARANES , kleine ftad in Portugaal , in de
provintie Entre Douro y Minho, benevens den titeî van een hertogdom , aan den kleynen vloed
Daves, daar 1715. een nieuwe Univemteit aangelegt is.
GUINEA , groot landfchap in Africa, 't welk ten
weft en aan het gebergte Sierra Lionna,ten noorden
aan het land der Negers, ten ooften aan Biafara,
en ten zuiden aan de zee van Guinea grenft. De
lucht isdaarfchriklyk heet,maar het aartryk vruchtbaar van ryft, gierft en gerft, welke men twe maal
's jaars inzamelt, voor 't overige is het land ryk
van boomwol, elpenbeen, zuikerried, goud, olifanten, paauwen en apen. De inwoners zyn zeer
zwart, fterk, fcharpzinnig, diefachtig, gaan naakt 9
en bidden Afgoden aan. Zy hebben veel koningen, onder welke die van Guinea en die van Benin
de machtigfte zyn. Men verdeelt dit land in drie
delen, naamlyk Malaguette, Benin, en het eigentlyk zogenaamde Guinea. De Etiropeers dryven 'er
fterken handel o p , en hebben zieh op verfcheyde
plaatzen vaftgemaakt. De Franfchen zyn de eerften
geweeft die 'er in 't jaar 1346. gekomen zyn, en
hebben 'er énigme colonien aangeiegt, maar in de
inlandfche oorlogen zyn zy van de andere natien
weêer uit het bezit verdreven. Tegenwoordig bezitten de Hollanders S. George del Mina, het fort
Naflau, Afîïne, Iißgni en Cormentin; de koning
van Pruiflfen groot Frederiksburg. De Engelfchen
Cabo Carfo, benevens een fterk flot op een rots 9.
gelyk ook het nieuwgeboude flot Eniacham. De
GUIAQUIL, zie Guayaquil
GUIARE, ftad op het vafte land in zuid-America, koning van Denemarken de beyde nieuwe kaftelen
îp- de provintie Caraves, den Spanjaarden toeko- Frederiksburg en Chriftiaanburg.
GUINEA (HBT EIGENTLYK ZO GENOEMDE) is het
jnende.
GUJDON , hiet het Vaendel van een compagnie grootite deel van Guinea, en word in het weftelyke
te voet. De vaendrig word ook wel zo genoemt. en het ooftlyke verdeelt, waar van het eerite Qua- '
GUIENNE, een van de 12.. generale gouvernemen- quacuft en het laatfte de Goudkuft genaamt word.
îcn in Vrankryk, dat voor dezen Aquitania ge- De engelfchen, Denen en Brandenburgers hebben
noemt wierd en ook de provintie Gaicogne under 'er verfcheyde forten, en halen 'er boomwol, zui%K\I begrypt Wanneer men het als eene provintie ker, leer,, lange peper,. was* flaven, elpenbeen en
neemt, zo grenft dezelve ten z,uidea aan Gafco- goud van daan,
.
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GUINEA* NIEUW GUINEA, een landfchap in ooft- fer kloofter in de Prachenfer kreits in Bohemen,
Indien, ten ooften gelegen, in den zuider Hemis- aan de Moldau.
pheer, wicns grenzen men noch niet recht weet.
GuLDENLEEuw,de graven van Guldenleeuw zyn
GUINEA, DE ZEE VAN GUINEA, is een deel van natuurlyke hinderen, van Frederik III. en Chriftiaan
den Atlantifchen Oceaan in Africa.
V. koningen van Denemarken, en worden in het
GUINÉE, een goude Engelfche munt, welke hier oude en nieuwe huis verdeelt, welke meeftentyds
in Holland op elf gulden elf ftuivers gerekent de waardigheid van onderkoningen van Noorwegen
word.
bekleden, en den titel van Hoge Excellentie voeGUINES,. kleine ftad, twe mylen van Calais, in ren. Van hen flammen de graven van Larwigen,
het herwonnen land in Picardyen, in 't Moeras ge- de graven van Danefchiold, en de baronnen van
legen , benevens den titel van een graaffchap.
Löwenthal af.

GUIPANA, zie Elaphites.

GUIPISCOA , klein landfchap in Spanjen in Bifcayen, *t welk zeer volkryk is.
Gum , vloed in de provintie Temefna , in 't
koningryk Fez in Africa, die zieh in de Atlantifche
xee ftort.
GUISE, kleine beveftigde Had en flot, benevens
âen titel van een hertogdom en pairfchap aan den
vloed Oyfe in Picardyen, zy is de hooftftad van
het hertogdom Tierache, heeft een ilerk Hot, en
een uitgezette linie-van het huis van Lotteringen
voerde 'erden naam van, die 1675. met hertog
Francois Jofef uitgeftorven is. Tegenwoordig voert
de prins van Harcourt, Anna Maria Jofephus den
titep van prins of graaf van Guife, nademaal hy
enige heerlykheden van den onlangs geitorven hertog van Lotteringen ten dele door koop ten dele
door gefchenk gekregen heeft, welke van gemelden hertog tot een graaffchap gemaakt, en gemelden prins van Harcourt in 't jaar 1718. onder den
titel van Guife ter hand geftelt zyn.

GULETTA, GOLETTE, een gewichtige veiling in

*t koningryk Tunis in Africa, aan de golf van T u nis , die tot beicherming der ftad Tunis dient.
GULF A , klein eyland in de Brittannifche-zee ,
tuflchen de Sorlingues en de weftlyke kuft van
Cornwal.
GULIK , hertogdom van den Weftphaalfchen
kreits, tuflchen het Trierfche , Keulfche, Gelder«
fche en Limburgfche gebied gelegen, den keurvorft
van dePalts toekomende/t welk omtrent, 12.mylen
lang en 7. breed is. De hooftftad hiet ook Gulik,
aan de Roer gelegen, en is niet alleen bevelligt,
maar heeft ook een citadel, die een reguliere vierhoek is. Dit hertogdom had voor dezen zyn eigen
hertogen, dien ook de naaburige hertogdommen
Kleef en Berg, benevens andere landen toebehoorden, maar zy zyn in rt begin der 17de eeuw, naa»
mentlyk 1609. uitgeftorven. Hier op begon de be*
roemde Gulikfche Succefîie-kryg, en de voornaamfte Pretendenten waren het huis Saxen, van de AIbertynfche en Erneftynfche linie, de keurvorft van
G U I S L A I N , zie S. Guiflam.
Brandenburg, en het huis Palts-Nieuburg, waar van
GULAN, GULLON, kleine plaats in de provintie de beyde laatfte het bezit namen, en de wapens
Lothiana in zuid-Schotland , aan de Earning van tegen elkander opvatteden , tot eindelyk in het
Edemburg.
Weftphaalfche vredens tradaat een befluit gemaakt
GULDBURG-SUND , een zee-engte in Denemar- wierd, dat de pretendenten ordentlyk hun recht
door procès beweren zouden. OndertulTchen zyn
ken tuflchen de eylanden Faîfter en Laland.
GULDE VLIES-QRDE , zie Ridder-Orde in Spanje. Brandenburg en de Paks in 't bezit gebleven, en
GULDEN, een Saxifche of Mifnifche gulden is 21. hebben de landen zo onder elkander verdeelt, dat
^oede groltchen of zeven-agtfte van een daalder: keur- Brandenburg het hertogdom Kleef en de graafeen keyzerlyke Rhynfche of ryksgulden is 3. kop- fchappen Marck en Ravensberg, de keurvorft van
ftukken,of 2« derde van een daalder; ecii Reulfche de Palts de beyde hertogdommen Gulik en Berg
is 20. ftuivers, of 10. Saxifche grorlchen, en een hedendaags bezit.
Franckifche 20. goede of 25. lichte groffchen. Een
GULLON, zie Gulan.
Mecklenburgfche gulden geldt een halven daalder,
GULSPANG, kleine plaats in.de Zweedfche proeen Hollandfche 20. ftuivers, of negen grofchen 7. vintie Wermeland, daar zieh de vloed Gulfpang in
en een vyfde penning, maar met het opgeld byna het Wener-meir ftort.
Ï2. grofchen, en vyf Hollandfche maken 2. ryksGÜLZOW , kleine ftad, flot en amt in voor-Pomdaalders uit. Een Poolfche is 3o.Poolfche grofchen, meren, tot het vorftendom Camin behorende.
;maar aaar de ryks-zetting maar 8. goede grofchen,
G UM AN API , eyland in den Archipel van de Moen .alzo maken 3. Poolfche gulden 1. ryksdaalder lukkifche eylanden : het heeft een brandenden
uit. Een Zwitferfche gulden is 15. batzen of 60. berg.
krujtzers.
GUMPELSKIRCHEN, fteedje benevens een bergftot
GÜLDENE AUE (Goude Weyde) is een vermaak- Lichtenftein genaamt, in neder-Ooftenryk, 1. myl
lyke en vruchtbare landftreek aan den Harts, welke van Laxenburg.
zieh van Nordhaufen tot Sangerhaufen uitftrekt ,
GUNDELFINGEN, een welgeboud fteedje in het
.en den konhg van PruifTen, hertog van Brunswyk, hertogdom Palts - Nieuwburg , een half uur van
«n vorft van Schwartsburg toekomt , weshalven Lauingen aan de Brents daar dezelve in den Donau
«ie eerftgenoemde een çolledeurs-amt nier ver van valt.
Nordhaui'en aangelegt heeft.
GUNDELHEJM, kleine ftad aan den Necker in de
Guiö£N£ CRON (Goudç Kroon,) een Ciftercien- nefler-PaJts.
Aaa 3
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GUN. GUR. GUS.

GÜNDM , vlck benevens den titel van een v o o dy in het neder Wallifer land aan de Rhone. >
GUNTERSBERG , fteedje en a m t m t vorftendom
Anhalt, een myl-van Hartsgeroac op den Harts,
onder Bernburg behorende.
_
GTJNTBRSBLUM, kleine ftad en refidentie van een
graafvan Leiningen-Dachsburg in de neder-Palts,
tuflchen Oppenheim en Franckenthal, is door den
Franfchen oorlog by na te enemaal verwoeft.
GUNTERSDORF, 2. vlekken in neder-Ooftenryk,
een met een ilot, 7. mylen van >Venen , het an*
eiere naar Neuftad t o e , 3. mylen van Wenen.
GUNTHERSTHAL, beroemt Ciftercienfer nonnenkloofter in Brisgau by Freyburg.
GUNTS,'kleine ftad en flot aan den vloed Gunts
in neder-Ongaryen, aan de Ooftenrykfche en Stiermarekfehe grenzen , wierd 1710. van de rebellen
by een verwoefting tot op het ilot na jammerlyk
in de afch gelegt : deze fortifieeerden daar op aldaar
een kloofter, maar wierden van de keyzerlyken daar
weer uitgedreven.
GUN i s , vloed die in neder-Ooftenryk ontfpringt,
en in ne'der-Ongaryen in de Raab valt.
GUNTS, vloed, welke in de abdy Kempten ontfpringt , en zieh in den Donau ontlaft.
GUNTSBURG , kleine ftad aan den vloed Gunts
in het markgraaffchap Burgau, 3. mylen van Ulm
in Zwaben, benevens een fterk flot, den keyzer
toekomende , die het voorheen den markgraaf
Lodewyk van Baden • inruiihde.
GUNTSENHAUSEN , kleine ftad in Franckenland,
aan den vloed Altmuhl, een myl van Weiflenburg
aan de Noordgau , den marckgraaf van Anfpach
toekomende.
GUNZALO AVARES J eylandin de iEthiopifche-

zee in Africa , ten zuid-vveftën van de Käap de
Goede Hoop gelegen.
GUPLO, meir in groot Polen in Cujavien, tuffchen de ftad Gnefen en Brzeftie, 't welk 6. mylen
lang, en een half breed is.
GURAU, kleine ftad in 't vorftendom Glogau in
Sileiien aan den vloed Bartfch, naar den kant van
Polen toe, 4. mylen van groot Glogau. %
'
GURCK , vloed in Karinthien, welke zieh in de
Windifche mark in de Sau giet.
GURCK, ftad in Karinthien aan den vloed Gurck,
benevens een voortreflyke fchone Proosdy, en een
bisdom , onder den aartsbiflchop van Saltsburg
ftaande , 6. mylen van Klagenfurt. De biflchop
reiideert een vierendeel myl daar van op het flot
Straatsburg, en dezelve word twemaal van het huis
van Ooftenryk,de derdemaal van den aartsbiifchop
te Saltsburg verkoren.
GURCKFELD , flot, heerlykheid en kleine ftad
aan de Sau, in de Windifche mark in Crain.

GUS; GUT. GUY. GYM«
GUSTO , fraaak ; zo zegt men , 't is niet naar
myn Guito , dat is te zeggen
, het ftaat my niet
aan.
. GO
GÜSTROW, hooftftad van 't vorftendom Wenden
in *t Mecklemburgfche aan den vloed Nebel , 4,
mylen van Roftock , benevens een fchoon ilot ,
waar op de uitgeftorvene hertogen van Guftrow
reüdeerden. Tegenwoordig komt zy den hertog
van Schwerin t o e , en aldaar word het bekende bier
Knifenack gebrouwen.
GUTA, kleine ftad in opper-Ongaryen aan den
Donau, tuflchen Neuheufel en Comorra.
GUTENBERG , flechte plaats in *t hertogdom Wurtemberg in Zwaben, daar de bekende paflagie van
de Alb in het onderfte deel des hertogdoms Wurtemberg is.
GUTENECK, flot en heerlykheid in 't hertogdom
Inner Grain, 3. mylen van St. Veit aan de Pflaum,
den heer van Lazarini toekomende.
GUTENFELS, zie Cauh.

GUTENHOFF, i. fraaie kaftelen van dezen naam
in neder-Crain* een den vryheer van Steinberg,
het andere den baron Rudolphi toekomende.
GUTENSBERG, ftad en groot amt in een vruchtbare landsdouw in neder-Heflen , onder 2. oude
bergkaftelen gelegen.
G U T E R B O C K , lit

Jut er book*

GUTSKOW, ftad aan den vloed Fene, 3. mylen
van Anklam in 't Gutskowifehe gebied , 't welk
een graaffchap- is in voor-Pommeren, de kroon van
Zweden toekomende.
GUTSTADT, ftad aan de Alle in Wermeland, in
't Poolfeh Pruiflen.
GUTTENTAG, tamelyke plaats i n ' t vorftendom
Oppeln in opper-SIlefien.
GUTTENZELL , vrouwen kloofter in Zwaben,
Wiens abdis een onmiddelbare ryks-ftand is.
GUTTINGEN , flot en vlek aan de Boden-zee, in
't bifdom tonftans.
GUXHAVEN, kleine plaats in Heften, 3. uren van
Caflel, daar de vloed Eder in de Finde valt.
GUYENBAD, een warm bad in 't Canton Zurich,
- GUYER , GIAER , kleine vloed in Dauphine ,
welke by het grote Carthuizer kloofter ontfpringt 5
Savoien en Dauphiné van elkander fcheyd, en zieh
beneden S. Genis in de Rhone ftort.
GUZURATE , zie Cambaya,

GYLAN, fchoon en fterk berg-flot in Zevenber»
gen.
GYLOW , zie Eule.

GYMNASIUM , is een land- vorftelyke- of hooftfchole van een gantfclle provintie,waar heen die gene
van de gemene ftads-fcholen plegen gezonden te
worden, die zieh aan de ftudie" willen overgeven,
en door 't leren van de grond-wetenfehappen zieh
bequaämmaken om met meer nut naar de AcadeGURGISTAN, zie Georgien.
GURIEL , provintie in Georgien in Azien, wiens mien of hoge-fcholen te reyzen.
GYMNOSOPHISTEN, waren de wysgeren en verprins een Turkfch ieenman is.
ftandigfte mannen der oude Indianen , die gants
GUSEN, zie Gufien.
GUSTEN , kleine ftad en amt niet ver van de naakt liepen , matig in 't eten en drinken waren,
Saale in 't vorftendom Anhalt, ondgr Köthen be- en zieh, wanneer zy uitgeleeft waren , zelfs plachten te verbranden. Zy verdeelden zieh in verliorencie.
icheyds

GYM.GYO.GYR.GYZ. HA A.
fcheyde fekten, naamlyk in Brachmannen, hedendaags Braminen geheten , in Gemnanes, Sermanen,
en Hylobien enz. Petrus de la Valle heeft op zyn
Indiaanfche reyze noch veel van de nakomelingen
dezer Gyranofophiften aangetroffen.
GYNÏ, kleine plaats in Ongaryen, i. mylen van
Raab.
G YON, kleine ftad in Aftunen, aan de zee, 5.
mylen van Cabo de las Pennas m Spanjen.
GYONGYOS, beroemde plaats in opper-Ongaryea,
aan een vloed van den zelvcn naam,daar men 1699.
heeft begonnen goud en ziiver te graven, 5. mylen
van Erla.
GYRON , kleine vloed in opper-Languedoc in
Vranluyk welke zieh in de Garonne,tuiichen Toulouse en Verdun itort.
GYULA , zie Giula

GYZELING, wlager, is wanneer een fchuldenaar
zieh in kas van wanbetaling ^verbind, dat h y op des
Créditeurs ontbod met paard, en knecht in een aangewezen waardshuis van deze of gene ftad wil ryden, en daar zo lang tot dat de betaling gefchied
is op zyn koilen teren. Diergelyke contraclen zyn
hedendaags wel m de ryks-aiïcheyden verboden ,
maar onder den a del van Holitem noch in gebruik,
en in de Haderslebiiche conititutie van 't jaar 1604.
gelyk 00k in het lands-gerichts règlement te vinden,
€ii op den Kieler-omflag gebruiklyk, zie Kieter Om-
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AAG ? grootvlek op een heuvel, met ver van
den vloed Inn inBeyeren, is de hooftplaats
van een graaffchap deszelven naams, den keurvorlt
van Beyeren toekomende.
H A A G , 'SGRAVENHAAG , fchoon en vermaaklyk

vlek in Holland, 10. uren van Amfterdam, 3. van
Leyden,één van Delft, en 3.van Rotterdam. Hier
is de gewoonlyke relidentie des gouverneur-generaaîs of ftadhouders der Verenigde Nederlanden, der
ftaten generaals,des hofs van Holland, van de raad
van ftaten, van de rekenkamer, in 's gelyks van
het leenhof van Brabant, van de muntkamer, van
-den bogen krygsraad, van de ftaten van Holland
en Weft-Vriefland , en derzelver gecommitteerde
raden , ben evens vêle andere, gelyk 00k aller uitJieemfche gezanten. Deze plaats is met geen muren voorzien , m aar heeft itads gerechtigheid , en
geeft in koftelyke gebouwen grote fteden niet na.
Zy is met watergrachten omringt, waar over opJiaalbruggen îeggen, en heeft hondert ftraten, gelyk 00k 6. grote pleinen, of markten, fchone wandelingen, en een diergaarden. Na de dood van
Willem III. is het Oranjiiche hof des konings van
Engeland alhier den iioning van Pruiflen toegevallen. Ronlom deze plaats Ieggen de fchone lufthuiaen en dorpen Hondflardyk, Tlyswyk, 'tHuis in 't
Bofch, Zorgvliet, St. Anneland, enz. Anno 1709.
wierd hier van de gevolmaehtigden der hoge bond-

HAA. HAB,
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gehören en der kroon Vranckryk aan den aïgemenen vrede gearbeyd, en 00k de préliminaire punten opgeftelt, welke evenwel niet gelloten wicrden , nademaaî Vranckryk de voorgeftage voorwaarden niet onderfchryven wilde.
HAAGE , vlek in ooft-Vriefland , benevens een
flot , 't welk tot een verblyfplaats der vorftinneWeduwen gebruikt word.
HAAGEN, een flot in 't hertogdom Bremen.
HAARLEM, grote, fchone en volkryke koopftad
aan den vloed Sparen, in de provintie van Holland, omtrent 3. mylen van Amfterdam. Zy is de
twede in orde der fteden van dit graaffchap, die
gedeputeerden in de vergadering der ftaten van
deze provintie afzend , en is wegens haar zydefabryken en linne-blykeryen beroemt.
HAARLBMMER MEIR , is een groot Meir in Ho!«

land, tuiichen Amfterdam, Leyden en Haarlem.
HAASBERG , een flot en heerlykheid in InnerGrain, tuiichen Laubach en Adlsberg , den vorli
van Eggenberg toeiomende.
HABACH, flot en vlek in opper-Crain, een myl
van Laybach den vryheer van Mofcau toekomende.
HABACH , een collegiaat-ftift in opper-Beyeren.
HABATA, provintie in 't koningryk Fez in Africa, tegen de weftlyke kuft en het naauw van Gibraltar.
HABEAS CORPUS, is in Engeland een zeker ge-

fchrilt of mandement, 't welk die gene, die we<
gens fchulden gevangen, of om een geringe misdaad door de vrede-rechters aangeklaagt, en (indien
hy voor zyn toekoment beter gedrag geen borg
Hellen kan) gevangen gezet is, van hoger rechters
erlangen kan, uit wiens hoofde hy uit de voorgaande naauwe hechtenis ontflagen, en of naar de
koningîyke gevangenis in Southwark, cf naar de
zo genaamde Fleet in Londen gebragt , en hem
daarby vergunt word in het gebied van dezelve gevangenis (5t welk voornaamlyk in Southwark in
verfcheyde ftraten en velden beftaat") te wonen,
00k, zo ver zieh deszelfs vryheid uitftrekt, ungehindert uit te gaan, en zyn zaken te verrichten.
Maar by aldien hy deze grenzen overfchrydt, en
van zyn fchuldeifcher ôf de overigheid op een andere vrye plaats aangetroffen en aangehouden word,
zo kan hy in dit procès verder geen Habeas Corpus
erlangen, maar word in het eerloze gevangenhuis
Newgate geworpen, 00k niet eêr weer vrygelaten,
tot dat hy alle zyne fchuldeiilchers ten vollen voldaan, alle onkoften betaalt, en de overigheid genoegzame voldoening gegeven 'heeft.
HABELSCHWERDA, itad in het graaffchap Glats
in Bohemen, z. mylen van de ftad Glats.
HABENHAUSEN , plaats in 't ftift Bremen , daar
in 't jaar 1666. tuflchen de kroon Zweden en de
ftad Bremen een zeker traktaat gefloten is.
H^BERWERTH , fraaie ftad in Bohemen in het
graaffchap Glats aan de Neifle gelegen.
HABIEL, ervaren, gefchikt, bequaam : daar van
daan Habiliteren bequaam maken.
HABIXSHEXM, HERBITSHEIM, kloofter, dorp en

axnt
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amt in de Elfas, aan den vloed Saar, onder SaarAlben gelegen,
. ,
HABITUS, de geftalte en wyze van een zaak, de
kledîhg en dragt : ook de vaardigheid en bequaamheid tot een zaak.
HABSAL, ftad in het Eftlandfche gebied Wycke
in Lyfland, aan een zeeboezem van de Ooü-zee.
HABSPURG , flot en (tamhuis der graven van
Habspurg, waar van het aartshertoglyke huis Ooftenryk afdaalt, aan den vloed Aran, in het Canton
Bern.
HACACHAN, koningryk in 7t ryk van den grotcn
Mogol in Indien in Azien,
HACHA, landfchap en ftad op 't vafte land in
fcuid-America, aan een vloed van den zeken naam,
*t welk den Spanjaarden toekomt, en ryk aan goudaderen, edele gefteentens en zoutbronnen is.
HACHENBURG , ftad, heerlykheid, ilôt en amt
in het graaffchap Sayn , daar een Can celery is,
welke ben evens deze plaats de erven van den geftorven burggraaf van Kirchberg noch in 't gemeen
toekomt.
HACKEBORD , is het bovenfte deel van het achterfchip op maftligters , fmalichepen en diergelyk
klein vaartuig, 't welk meeftendeels uit beeidwerk
beftaat, en waar op de vlaggeftok geftoken word.
HACKNEY, een luftplaats in Engeland, een myl
van Londen,daar verfcheyde fcholen.tot onderwyting van arme kinderen aangelegt zyn.
HACZEG , zie Hak^ack.

HADANG ,. kleine ftad in opper-Ongaryen, 7.
mylen van Hatwan.
HADDINGTON, kleine ftad in de zuid-Schotlandfche provintie Lothiana, aan den vloed T y n e , 6.
mylen ten ooften van Edenburg gelegen.
HADELAND , kleine ftad in Noorwegen in de
provintie Aggerhus, 3. mylen van Chriftiania.
HADELER-LÀND aan de Noord-zee , daar de
Elve daar in valt, een deel van Bremen, voorheen
den hertog van Saxen- Lauenburg toekomende ,
maar is nu in keyzerlyke Sequeftratie, en met neder-Saxifche kreitstroepen bezet. Dit land wierd
in december 1717. by na te enemaal van den bellenden water-vloed overftroomt, waar door veel
menfchen en vee jammerlyk om 't leven quamen.
HADEMAR , kleine ftad, Hot en amt op den Westerwald aan den vloed Els 14. mylen van Coblcnts,
tegenwoordig den vorft van Naflau-Dillenburg toekomende , was voorheen de refidentie der prinifen
van NarTatt-Hademar, die den Roomfchen Godsdienft toegedaan waren. De laaftgeftorve vorft van
diQ plaats Francifcus Alexander was den 27. januar.
1674. geboren, en zyn gemalin Elifabetha Catharina Félicitas, dochter van landgraaf Wilhem van
Heflen-Rheirifels in Rotenburg, had zieh den 18.
oétober 1695. met hem in den echt verbunden: hy
was te gelyk kamerrichter te Wetflar, maar is den
27. mey 1711, fchielyk geftorven, en heeft maar
een dochter nagelaten, warom zvn landsportie aan
de vorftea van Naflau-Diets en Dilienburg vervailen is.
HADEMASCHEN, vlek in het hertogdom Holftein,

1* mylen van Itfehoe.

HADERSLEBEN , ftad in het hertogdom Sleeswy fc\
oenevens een haven aan de Ooft-zee, den koning
van Denemarken toekomende, en alwaar de paflagie over den kleinen Belt naar het eyland Fuhnert
legt.
HADERSLEBEN , een jufFren kloofter in 't vor«
ftendom Halberftad.
HADISCH, HAYDITZ, kleine ftad in de Ukraine, niet ver van Rumno, daar in 't jaar 1708. vyf
gehele Zweedfche regimenten door de Muskoviters
ter neder gefabelt wierden.
HADMERSLfBEN, katholyks nonnen kioofter van
de Benediktyner orde in het voritendom Halberftad. Dicht daar by legt het fteedje en amt Hoimerfleben aan de Bode, het dom-kapittel van Maagdeburg toekomende.
HADRAS, worden die Arabieren van de anderen
genoemt, welke in iteden wonen, zieh met andere
natien verhuwlyken, en zieh daar door by de 0verigen gehaat maken.
HAHGHLAND, zo noemt men de landftreek in de
Qoftenrykfche Nederlanden tulfchen Leuven en het
bifdom Luik.
HÄLRESIARCHA, is het hooft en de oprechter van
een kettery.

f

HALRESIS ,

zie

Kettery.

HAEZEBROEK , kleine ftad in Duitfch Viaanderen.
H A F I Z I , wrorden van de Türken die gene genoemt, die den Alcoran door en door beftudeert
hebben, en darom van hen voor zeer heilig gehouden worden.
H A F , zie G rote Haf.
HAGEBACH, vlek, flot, en voogdy in de nederPalts, in het amt Germersheim.
HAGENAU, een geweze vrye ryksftad aan den
vloed Motter in de neder-Elfas, waar na voorheen
de landvoogdy Hagenau over de tien fteden genaamt wierd. Tegenwoordig hoort zy de kroon
Vrankryk toe, ftaat onder het Parlement van Enftsheim , en legt 4. mylen van Straatsburg. Zie
Landvoogdy Hagenau. Zy is beveiligt en met een
citadel voorzien, ook is zy heel van het Hagcnaner
Woud omringt.
HAGENBURG, vlek, ilot, en amt in het graaffchap Schauenburg in Weftfalen, den graaf vanddt
Lippe toekomende.
HAGENDORF,flot in de Satzer-kreits in Bohemen
in een luftige vlakte, benevens een marktvlek Kralupen genaamt, daar een koftelyke gezondheids
bron is.
HAG ENOW , kleine ftad in het graaffchap Schwe*
rin in het Mecklenburgfche.
HAGENSCHIES , groot woud in het markgraaffchap Baden , niet ver van Pfortsheim , waar in
veel adelyke riddergoederen leggen.
HAGENSTELTZEN, HAGENSTOLTZEN, worden in

de neder-Paits zodanige jongelingen genoemt, die
het 25fte jaar voor by laten gaan, zonder dat zé
trouwen, wier nalatenfchap , als zy geen ouders
noch broeders of ongetrouvvde zufters overlaten ,
aan 4en Fiïcaal veryalt. Zo hebbenze. ook het
Hage-.
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H A I N , kleine maar zeer oude ftad en flot, geStage - Steltzen-Recht , voîgens 't welk een oud
vryer als hy troud zyn landsheer een zeker ftuk- naamt Hain in der Drey-Eich, een myl van Frankfort aan den Main, en even zo ver van Darrnftad é
gelds geven moet.
H A G E R , H E I G E R , fteedje en amt in 't vorften- den graaf van Ifenburg-Offenbach toekomende. Een
dom Naffau,aan den vloed Dill, 2. mylen van Sie- quartier daar van daan legt een diergaarden die den
gen , daar veel yzer-en ftaal-hamers benevens fmelt- graaf van Offenbach toekomt, waar in de tegenwoordig regerende graaf een plaiiieng luithuis, en
hutten gevonden worden.
HAGETMAU, kleine ftad en flot in Gafcogne in een met veel koftelyke beeiden vercierden tuia
Vrankryk, aan den vloed Louz, heefc een^Dom- met een Orangery aangelegt heeft, daar hy den
zomer doorbrengt.
kapittef, en voert den titel van een Barony.
HAIN , kleine ftad in Thüringen , niet ver van
H A G I , voogdy in Turgow in Zwitzerland, het
den vloed Neffa, welke naar Eifenach loopt, komt
Canton Zurich toekomende.
H A G I AR , Had en (lot in fteenachtig Arabien in den hertog van Saxen-Gotha toe.
HAINA , kloofter en amt in neder-Heffen van
Azien, in een zand-Woeityn, waar in men maar
een waterbron vind. Daar voorby loopt de weg zeer ryke inkomften, 't welk landgraaf Filip in 't
jaar 1530. by de hervormlng tot een algemeen gaftvan Damascus naar Medina.
H A G I A Z , landfchap in 't gelukkig Arabien aan huis gemaakt heeft, diergelyke 'er vier in Heilen
de Rode-zee, waar in de beyde beroemde fteden gevonden worden, naamlyk Haina, Marxhaufen,
Hofheim en Gruna. Daar worden over de 500.
Mecca en Medina leggen.
HAGLWERDT , een munniken-kloofter tuffchen arme en gebreklyke mansperlbnen in onderhouden.
Traunrtein en Reichenhal m Beyeren.
HAINAN, AINAN , eyland in Azien , tegen de
H A G U E , zie Hogut.
HAHELAND , een gebied in 't Poolfch-Pruiflen, kuft der provintie Quangtung in China , 't welk
vol bergen en boffchen, doch daar by zeer vruchtdaar Eibingen legt.
baar is, en gezegt word 300. Franfche mylen in
H A H N , zie Hain.
den omtrek te hebben. De hooftftad daar van hiet
HAIDENHEIM, zie Heidenheim.
HAIDENSCHAFT , ftad in het hertogdom Crain Kiuncheu, en behoort nevens 13. andere den keyaan den vloed Kobel, tuffchen Grents en den land- zer van China t o e , maar het binnenfte van het eyweg. Hier legt een ftenebrug over gemeiden land word van ingeboorne inwoners bezeten, die
niemand onderdanig zyn. Men vind 'er veel paarvloed.
HAIDINGSFELD , HATSFELD, kleine ftad aan den len, gelyk 00k goud-en zilver-mynen, welke evenMain, in 't bisdom Wurtsburg, in Franckenland, wel niet geacht worden, dewyl zy met het goud,
dat in het zand der rivieren gevonden word, te
een kleine halve myl van de ftad Wurtsburg.
HAIGERLOCH, kleine ftad aan den vloed Eyaeh vreden zyn. Inzonderheid heeft men daar een
in 't vorftendom Hohenzollern in Zwaben, is de boomvrucht, Indien Jaca genaamt, welke gezegt
refidentie van een afzonderlyke graaflyke linie van word de grootfte in de wereld te zyn , en niet aan
Hohenzollern, welke van de vorftelyke Sigmarin- de takken maar aan den ftam wait. Den dop moet
men met een by] aan ftukken Haan, en inwendig
gifche linie afftamt.
vind men zoet vleefch.
HAILDRSHEIM, zie Heildesheim.
H A I N A U , zie Hain,
HAILLEG , flot in Karinthien, een myl van CiaHAINGEN, kleine ftad in het Furftenbergfche gegenfurt , den graaf van Windifchgrats toekomenbied in Zwaben , 4. mylen boven Ulm gelegen,
de.
HAILSBRUNN , beroemd vorftenfchool aa*i den niet ver van het kloofter Zwyfalten.
HAIR , grote Woefteny 100. mylen lang in Li*
vloed Schwabach, in het markgraaffchap Anfpach
tuffchen Anfpach en Neurenberg, de markgraven byen in Africa aan Nigritien grenzende.
FIAjsNE, vloed in het graaffcha»p Henegouwen,'
van Bareuth en Anfpach in 't gemeen toekomende.
Daarin worden hondert jonge ftuderende perfonen die zieh te Condé in de Scheide ontlaft.
HAITERBACH , kleine ftad in het Zwartewald ,
onderhouden en van de hoogleraars onderwezen.
aan den kleinen vloed Haiter.
Voor dezen was het een Ciftercienfer kloofter.
HAKIRI-BACHI, zo hiet de voornaamfte lyf-meHAIMBURG , HAYNBURG, HAIMBEKG, oude ftad
en flot 8. mylen beneden VVenen, aan de Ongari- dicus des konings van Perzien.
HAKZACH, HACZOG, klein landfchap of valey,'
iche grenzen aan den Donau gelegen.
HAIMUI , eyland tot de Chineefche provintie 9, mylen groot in den uiterften hoek vanZevenberFokien bchorende. Het heeft de fchoonfte haven gen, is rond om met bergen omringt. Het legt 8.
van de gantfche provinti«, en 11. of 12. uren in mylen van Weiflenburg, en daar in is een flecht
marckt-vlek van den zelven naam , 't geen van
den omtrek.
H A I N , HAINAU , H A H N , kleine ftad in Silefien Wallachen en Oagaren bewoont word.
HALABAS, grote ftad en fchoon flot in Azien in
m het vorftendom Liegnitz , 2. mylen van Liegnitz , heeft 1709. uit kracht van de oud-Rand- 't ryk van den groten Mogol, daar de vloed Gern»
ftadfche overeenkomft een Luiterlche kerk en ma in de Ganges valt , en daar een gouverneur
woont.
fchool gekregen.
HAIAR ? Deenfche ftad en haven op het eyland
H AI M , xie Grottn-Hayn*
¥sBbb
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Yfland, benevens een biffchop onder Dronthcim fchoonfte en grootfte is, waar in de plechtigheid
der kroning geviert, en het gerecht over de pairs
behorende.
.
T r <_>
. HALEAU , fteedje en fraai flot in opper-Lufatien , wegens hoogverraad gehouden word.
HALL , kleine ftad in het graaffchap Ravensburg
Aufleben Görlitz en Sorau, een graaflyke lime van
in
Weftphalen.
?
X
^ ^ ^ ^ ^
of gefecularifecrt bisHALL IN INNTHAL, kleine ftad en flot in Tyrol,
domîn^d^nedVsaxifchen kreits dat ten ooften aan den linken oever des Inn-ftrooms, daar veel
aan het Anhaltfche en Maagdeburgfche, ten weiten zout gekookt word. Naamlyk omtrent een my!
a n het ß'onswykfche en Hüdesheimiche gebicd van de ftad is 5er een zout-myn, waar in de zouterenft Dit bisdom wierd m den Weitfaalfchen ftenen gevonden , en irr een hier toe bereydde
vrede'toteen wereldlyk vorftendom gemaakt, en kuil geworpen worden , dan laat men de kuil
nevens het vierde deel der Canonicaat-inkomften vol zoet water lopen, en zo lang daar in ftaan,
in plaats van een Äquivalent voor het aan Zweden tot dat de zoutftenen vergaan zyn, waar na het
argeftane voor-Pommeren erftyk en m cigendom in de ftad geleyd en gekookt word. Hier is een
aan keur-Brandenburg overgelaten. Het is een voornaam vrouwen kloofter, dat het koninglyke
fchoon en vruchtbaar land ; en tegenwoordig zyn genaamt word , en door keyzer Ferdinand dzs
de sraafichappen Höhendem en Rheinftein ook in eerftens dochter Magdalena gefticht is.
dit vorftendom ingelyfr.
^
HALL IN SAXEN , ftad ter rechterhand van de
HALBERSTAD , hoortftad van t vorftendom dezes Saale, in de Saal-kreits van het hertogdom Maagmams aan den vloed Holtemme , 2. mylen van deburg , daar voorheen de regering des hertogs
Quedlinburg. Zy is wat beveftigt, en de raad, be- was. Den 1. juli 1694. is 'er van den laaft geftorhalten twe Gereformeerde leden , benevens het venen koning van Pmiflen een Univerfiteit opgegrootite gedeelte der burgery is den Luiterfchen recht, en naar zyn naam de Frederiks-Univerliteit
Godsdienft toegedaan. Hier is de regering van het genoemt. Zy heeft een biflchoplyk refidentie-ilot,
gantfche vorftendom, in 's gelyks een opper-con- gelyk ook een oud flot, de Moritsburg genaamt,
fiftoiie, amts-kamer, commiilanaat, en een aan- en beroemde zout bronnen, waar van 'er vier zyn,
zienlyk dom-kappittel, gelyk ook 3. mnnniken en 1. Goedjaar , z. Meteritz , 3. Hackenborn , 4. de
twee nonnen-kloofters. Deze ftad is ook zeer be- Dnitiche bron , welke de befte is. De inwoners
roemt wegens haar lekker bier genaamt brey-hahn, zyn meeftendeels Luiterfch , evenwel hebben de
Gereformeerden zo wel als de Joden hier vrye oefdat hier gebrouwen word.
HALDENSLEBEN , Had en amt in 't hertogdom fening van Godsdienft. Men vind hier ook een
Maagdeburg, niet ver van Heîmftad. Dicht daarby wereldlyk Juffreri-kloofter van den hervormden
is het nonnenklooiter Alt-Haldis of Haldenfleben. Godsdienft, 't welk uit een abdifle, een feniorefle
HALDENSTEIN, is een kleine ftad in Graauwbund- en 8. kloofter jufTers beftaat, en door den overleterland, een myl van Chur, naar den Rhynkant, den Caneelier van het hertogdom Maagdeburg den
hoort een vry vorft t o e , en is maar een myl groot. heer Godfried van Jena gefticht is , welke, dewyl
HALDEÄBERG, flot by de ftad Stetten in Franc- hy zonder erven geftorvenis, een groot gedeelte
van zyn goederen daar aan vermaakt heeft. D e
kenland, de graven van Hatsfeld t«ekomende.
HALE , kleine ftad in de provintie Stormarn in koning van Pruiften heeft het zelve de Privilegien
het Holfteiniche , derdehalf myl ten ooften van gegeven, gelyk ook een ordens-teken meegedeelt,
en oefFent daar in het recht primariarum precum,
Gluckftad, in 't amt Steinburg.
^
H A L E N , kleine ftad , flot en amt m Brabant , dat is het recht om de eerfte vacante abdys-plaats
die in zyn regering open valt te begeven, maar de
naar den kant van Luik.
inkomften van het ftift worden uit het amt UmHALENEEBG , berg in neder-Ooftenryk, welke mendorf in het Maagdeburgfche gehaalt. Voor 't
Ongaryen van Karinthien en Stiermarken afzondert, overige vind men in de voorftad Glaucha een groot
en een deel van Calenberg is.
. . , en fchoon weeshuis en queekfehool, 't welk de
HALENTE, kleine vloed in Pnncipato citra m t beroemde profeiTor Francke aangelegt heeft.
?yk van Napels, welke zieh in de Toskaanfche-zee
HALL IN ZWABEN, vrye ryksftad aan .den vloed
HALEWEIN,kleine en oude ftad in Waels-Vlaen- Kocher aan de Franckifche grenzen, daar goede
zout-mynen zyn. Zy is den Luiterfchen Godsdienft
deren, niet ver van Menen.
toegedaan, en legt 6. mylen van Heilbrunn.
HALF EYLAND, zie• peninfula.
H ALL AND , landfchap aan de Sinus Codanus im
H A L F VERDEK, CORPS DE GARDE of SCHANS ,
is die plaats op 't fchip, welke van de grote matt zuid-Gothland in Zweden, 't welk voordezen de
aan het achterdeel van 't fchip tot aan de hut gaat. kroon Denemarken toebehoort heeft: 't heeft een
HALicz,ftad benevens een tterk flot enCaftelany gezonde lucht, loqd en koper-mynen, en is zeer
in Rood-Ruffien r aan den vloed Niefter m Polen, lang, maar redelyk fmal.
HALLE , NOTRE DAME DE HATJX , kleine bein het landfchap Pokuts.
veftigde ftad in Henegouwen, aan den vloed SenHALIFAX,, zie Halifax.
H A L L , hiet in 't Engelfch een grote vierkante ne, 3-4 mylen van Bruflfel, het huis van Ooftenryk
r>laats of zaal in een gebouw, gelyk men te Lon- toekomende-; zy is wegejis haar bedevaarten beJi en v e c j heeft »waar onder de Weitmunfter-Hall de roemt»
HAI-
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HAL:
- ' H A I L E I N , kleine Had in het aartsbisdom Saltsburg, 3« uren van de ftad Saltsburg, opwaarts tegen
het gebergte aan den vloed Saltza gelegen, en dm
aartsbiffchop van Saltsbnrg toekomende.
H ALL EIN, zie H ale in
HALLENBERG , kleine ftad in 't hertogdom Weftftlen, keur-Keulen toekomende.
HALLENSLESEN, zie Haidenfieben.

HALLER , vloed in 't hertogdom Calenberg in 't
Luneburgfche, welke in het graaffchap Hallerimiude ontfpringt, by Eldagfen voorby ioopt, en eindelyk by Hallermunde in de Leine valt.
HALLERBEUCH, een Woud in 't vorftendom Calenberg, by het iteedje Eldagkn ten weft en gelegen.
HALLERMÜND , een overoud ryksgraaffchap in
het vorftendom Calenberg, milchen de Leine en
de landftreken van den Deilier, waar mee in 't jaar
1708. de graaf van Platen, een groot ftaatsdienaar
aan 't keur-Hannoverfche hof, die in januari 1709.
geftorven is, beleent wierd.
HALLERSDORF , fteedje aan het Steigerwaid in
Franckenland, 1. myl van Forchheim.
HALLERSPRUNG, ftad en amt in 't vorftendom
Calenberg, 3. mylen van Hanover, daar de vloed
Haller ontfpringt.
HALLEWIN, fchoon dorp in Viaanderen, dicht
by Menen aan den vloed Lis, behoort tot de Caffeleny van RyfTel.
HALLIFAX, groot raarktvlek in Engeland, in het
Hertogdom Yorck, 7t welk wegen zyn fyn laken
en andere manufa&uren beroemt is.
HALLINGDAL , landftreek in de Noorweegfche
provintie Aggerhus.
HALLOE, kleine ftad in de provintie Stormarn in
Holftein , in het amt Segeberg, vyfde half myl
van Oldeflo.
HALLOREN, Zo worden de arbeyds luiden in de
zoutwerken genaamt; zy ftaan niet onder de gcwone overigheid van de piaats, maar hebben hun
eigen dal-of raad-huis, en een zout-graaf, die hunne gefchillen befiift.
HALLSTADT , marktvlek in Franckenland , het
ftift Bamberg toebehorende.
HALLSTADT , vlek in opper-Ooftenryk aan het
Hallftadter Meir , is wegen zyn zoutgroeven bejoemt.
PIALMSTADT , HELMSTADT , hooftflad

van

de

provintie Hailand, in zuider Gothland in Zweden,
daar de vloed Nis in het Cattegat valt. Zy is beveftigt en heeft een goede haven.
HALNES, voorgebergte op het Deenfche eyland
Fuhnen , 't welk zieh ten zuiden in de Qoft-zee
uitftrekt.
HALSjheerlykheid en marcktvlek in neder-Beyeren,welke, na het in den ban doen van den keurvorft van Beyeren, d^n graaf van Sintzendorf als
een onmiddelyk ryksleen gefehonken, maar 1715.
aan keur-Beyeren weeromgegeven is.
HALSBRUCKE, klein berg viek, een half uur van
Frey berg in de aartsbergfche kreits, daar veel zilvermynen zyn.
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H A L S T , vexing in Jutland, aan den mond vas
de vaart by Alborg, de kroon Denemarken toekomende.
HALSTADT , ftad op het Deenfche eyland Laland.
^
. 1
HA-LSTEAD, ftad in ElTex in Engeland, aan dea
vloed Coin, waar over hier een brag legt.
HALTE HOUDEN, hiet in den oorlog, wanneer ac
foldaten in de marfch ftaan blyven, en met verdet
voort trekken.
HALTENBERG, land vorftlyk flot in opper-Beycren, aan den vloed Lech, onder 't rentamt München behorende.
HALTENSTEIN , flot en vrye heerlykheid in
Graauwbundter-Iand, by Pfeffers.
HALTERN, kleine ftad in 't bisdom Munfter niet
ver van de Lippe in Weftphalen, welke benevens
de ftad Dülmen een droit-amt uitmaakt.
HALVAGI, zyn bedienden aan het Turkfche hof,
welke een niet heel lange witte muts, byna gelyk
de gehoornde muts van den Doge van Venetien,
dragen. Die gene, welke in de keuken gebruikt
worden noemt men inzonderheid Aragi ofXacci,
over de welke gelyk 00k de andere Halvagi de KiÎar-Bafci 't volkomen gezag heeft. Behalven deze
heeft ieder keuken noch haar byzonderen opziender, Arugi-Bafci genaamt, en over deze 00k noch
den Muchekemin, die op alle zaken, die tot de
keuken en tafel behoren, acht geeft.
HALVE MAAN, is een buitenwerk, 't welk rede«
lyk na een afgezondert baftion lykeat. Het beftaat
maar uit twe Facen of gezicht-linien die een hoek
maken , wiens fpits veldwaarts in loopt , en de
Franfchen geven tegenwoordig alle Ravelynen den
naam van halve Maan. Men werpt ze op den uitterften oever van de gracht voor het gordynwerk
o p , zo wel om de poort, de Tenailles en brug te
bedekken, als 00k om te verhinderen dat de zyden der baftions niet kunnen ingefloten worden,
eer de belegeraars den bedekten weg verovert hebben.
HAL YDOTON, ftad in deEngdfche provintie Northumberland, aan den vloed Tyne.
HAM , zie Hamm.
HAM , kleine beveftigde ftad aan den vloed Somme in Picardyen in het landfchap Vermandois ,
heeft een citadel, en het omleggende land word
door een koninglyken ftadhouder geregeert.
HAMAC, is een bed van boomwol, geftrikte zyde, enz. 't welk in de lucht hangt , en aan twe
bomen of palen gebonden word. Men gebruikt ze
in America en andere warme piaatzen om voor het
kruipent ongediert en andere vergiftige dieren veilig te zyn.
HAMAME~T, MAHOMET T A , voortyds Adrametum

genoemt, is een oude ftad in het koningryk Tunis
in Africa, aan de Middeîandfche zee.
HAMAR , vlek in de Zweedfche provintie Wermeland, aan het noordelyk eind van het Wenermeir, 3. Zweedfche mylen van Carlftadt.
HAMBACH, kleine ftad in de opper-Palts aan den
vloed Fils, 2. mylen van Amberg,
Bbb z
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HAMEACH, v > k , benevens een luft-en jagtflot
in het hertogdom Gulik, aan den vloed Ri)er, een
myl van de ltad Gulik,is in den vorigen Hanicncn
oorlog zeer verwoeft , maar tegenwoordig weer
fchoon herbouwt. Dc kcurvorft van de Faits is
hier dikwils gewoon zyn vermaak te nemen.
HAMBIE, zie Ambie.

HAMBURG, beroemde, grote, ryke en volkryke
hanfee- koop- en vrye ryksftad , m 't hertogdom
Holitein gelegen. Ten zuiden word zy van den
Elf-ftroom, ten ooften van de Bille, ten noorden
van de Aliler befpoeît , welke laatitgenoemde
2ich naderhand in den eerften ontlait. Zy legt 7.
jnylen van Lunenburg , 10. van Lübeck, en 18.
van de zee. Zy heeft 5. hooftkerken, eene domkerk, en 7. bykerken, 84. bruggen, 38. watermo3ens, 6. fluizen, 6. windmolens, 6. grote markten,
5. bergen en drie waterkunft- werken. Het raadcollegie beftaat uit 4. burger m eefters , 3. fyndiken
(penfionarilTen) 20. raadsheren, waar van de helft
geleerden, de andere helft kooplieden zyn, en 3.
fekretariiièn. Het minitterie beitaat uit 29. leden ,
wier hooft de Senior is. Zy word in de Oude en
Nieuwe ftad vcrdcelt, is met een wal en 23. bolwerken, gelyk ook brede en diepe watergrachten
wel beveftigt, en het nieuwe-werk voor de iteen •
poört, in 's gelyk de iterre-fchans tuflehen de Altonafche- en de dam-poort is zeer aanzienlyk : zy
heeft 6. poorten, en drie inkomften te water, den
opper-Boom, den neder-Boom (welke de grootfte
haven van de flad is) en den Alfter. Onder andere
gebouwen zyn het raadhuis, de beurs, het fchone
tuighuis en de bank, benevens de proviant- tuchten wees-huizeci beziens-waardig. Zy heeft eengroot
gebied, waar toe het amt Ritzebuttel, het fteedje
Bergerdorf, 2. mylen van Hamburg, benevens de
4. mafchlanden behoren, welke laatite zy met Lübeck in 't gemeen bezit, in 's gelyk in 't Holfteinfche de Billwerder, Ochfenwerder, EppendorrTerlurche, benevens noch 4. andere dorpen, als ook
Neumuhlen niet ver van Ottenfee; zy heeft ook
cen toi die veel opbrengt, de Tollenspicker of Zolknfpicker genaamt, by de overvaart van de Elf
Biet ver van Winfen, 't welk een pas is 4. mylen
van Hamburg, ook de ftapclgerechtigheid. Zy js
den Luiterfchen Godsdienit toegedaan , doch oerrèuen de Gereformeerden, Roomsgczinden en MenBoniten ook hun Godsdienit in de ftad. Daar is
ook een dom-kapittel, 't welk de kroon van Zweden toekomt , en uit den pooft, deken en 12.
kanunniken beftaat, boven dit heeft zy ook een
illufter fchool, en op de Johansfchool een beziens
waardige Bibliotheek , die daaglyks 4. uren open
ilaat Deze llad is anno 1618. van de keyzerlyke
kamer voor een vrye ryksftad verklaart, maar heeft
noch zitting noch Item op denryksdag ,en zy moet
altyd op haar hoede zyn, wyl de kroon Denemarken daar een pretenüe op maakt, die reeds enige
malen haaft tot een for mêle belegering had afgelopen. In 't jaar 1708. ontftonden 'er tuflehen den
raad en de burgery grote onenigheden, om welke
tc füllen een corps van 12.000. man aeder-Saxifche

HAM.
kreits troepen aanrukte, en de Had met een belege*
ring dreigde, zo zy niet ingelaten wierden. Hiei
op wierden na gemaakte traktaten 2300. man in«
genomen, een grote keyzerlyke commiffie om de
zaak te onderzoeken aangeftelt, de beruchte predikant Krumholts in arreft genomen , en eindelyk
1711. het vonais uitgefproken , waar by hy van
zyn waardigheid berooft wierd, ter eeuwiger gevangenis verwezen en veroordeelt om de holten te
reititueren. Hier op bracht men hem naar Harburg , en van daar naar Hameln, daar hy in de
gevangenis geftorven is, de commiffie-troepen zyn
gezamentlyk uit Hamburg getrokken, en zo io deze
ftryd ten einde gebracht. In 't jaar 1713. moeiï
de ftad een fterke peil uitftaan, waar aan 10977,
menichen ftierven , en den 25. decemb. 1717. wierd
zy door een fterken watervloed ten dele overftroomt, zo dat 'er in pakkelders, huizen en verwulfzels by de 2. millioenen fchade gefchiedde.
HAMEL, vloed in 't. Hanoverfche, m 't hertogdom Calenberg , ontfpringt in Sintelwaldc te Hamelfpring, loopt naar de ftad Minden, van daar op de
Hochrriuhle , en valt eindelyk by Hameln in de
Wezer. Voordezen wierd deze vloed Overnhamel
genaamt.
HAMELN , beroemde ftad en vefting aan de We«
zer in 't vorftendom Calenberg, den keurvorft van
Hanover toekomende. Zy dryft goeden koophandel door de fcheepsvaart op de Wezer, heeft veel
nering van haar brouweryen en iraaje manufadturen.
HAMELWORD, voogdy in ftadeland in het graaffchap Oldenburg.
HAMERsLEBEN,ryk Auguftynen kloofter en abdy
in het vorftendom Halberftad, een myl van Schöningen , wier monniken zieh Capitulairen noemen.
HAMETAN, ftad in de provintie Irack-Agemi in
Perzien, 4. dag-reyzens van Bergefin.
HAMHT-EWAT, zie Amadabat.

HAMILTON, fterk flot en vlek in de zuid-Schotlandfehe heerlykheid Clydesdale aan den vloed
Clyd , benevens den titel van een hertogdom ,
waar van een beroemt geflacht den naam voert.
HAMM , grote ftad en goede pas aan de Lippe
in het graaffchap Marck, den koning van Pruiiien
toekomende, zy legt 9. mylen van Herforden, 4.
van Lippftadt, en even zo veel van M unit er, aan
de Munfterfche grenzen, heeft welgegoede inwoners , een mächtigen raad , en een illufterfchool
van den hervormden Godsdienit. Men heeft 'er
goede Hammen, ook word 'er veel lynwaad gemaakt, en goed bier, kuit genaamt, gebrouwen,
't welk in menigte naar de naburige landen vet»
voert word.
HAMMA, oude ftad in Africa, in het koningryk
Tunis, in Barbaryen.
HAMMANGiBAssA,des groten heers opper-opziender over de warme baden.
HAMMAR, HAMMER, ftad in Noorwegen in de

provintie Aggerhus , wjens bisdom met dat van
Moviea verenigt is.
HAU*
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HAMMELBURG, kleine Had in de Abdy Fulda aan
den vloed Saal
HAMMENHIEL , fterke citadel in ooft-Indien op
het eyland Ceylan, op de grote rivier, die zieh
tuflehen het half eyland Jafnapatam en net eyland
Orature in de zee frort. Zy is tot dekking der llad
en veiling Jafnapatam van de Portugiesen aangelegt,
©p de welke het de Hollanders in hetjaar 1658.
verovert hebben.
HAMMERBECKE, klein water in 't hertogdom Pornmeren, valt in de Divenau, die een mond van de
Oder is.
HAMMERS« A USE N , HAMMERHUS , fterk ilot op

het Deenfche eyland Bornholm.
HAMMERSTATTEL ,

markt-viele

in

de Cza-

flauer kreits in ßoliemen , daar een groote yzermyn is.
HAMMER STEIN , kleine Had in Pomerellen , in

Poolfeh Pruiflen.
HAMMERSTEIN , keur-Triers fterk flot aan den
Rhyn, tegen over Andernach.
HAMMON, zie Atnmon,

HÄMO NT, kleine llad in 't bisdom van Luik,
aan de grenzen van Hollants-Brabant.
HAMPTONCOURT, vlek en koninglyk flot aan de
Teems, 14. mylen van Londen, in het Iandfchap
Middlefex in Engeland, 't welk de Cardinaal Thomas Wolfey heeft laten aanleggen, en koning Hendrik VIII. voltooit heeft, maar tegenwoordig in
een zeer flechten ftaat is.
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Heffen-Darmflad in huwlyk getreden, en 1726. ge«
ftorven is.
HANAU , grote en welbeveftigde ftad benevens
een reildentie-flot dicht aan den Main, ter rechte
hand , in Wetterayien , en de hooftftad van het
graaffchap van den zelven naam,3.uren van Franckfürt. Zy is de refidentie des graafs van Hanau,
en word in de onde en nieuwe ftad verdeelr, de
kleine vloed Kintzig loopt voorby de voorftaj
heen, en valt beneden Hanau in den Main: de inwoners zyn me eft Gereformeerden, evenwel hebben 'er de Luiterfchen ook een kerk, en de graaf
zelfs is den Luiterfchen Godsdienft toegedaan. Een
quartier van de ftad legt aan het dorpKeßelftad aan
den Main het nieuwgeboude prachtige flot Philips
ruhe (Filips-ruft), 't welk een fchonen tuin heeft »
en van den laatftgeftorven graaf Philipp Reinhard
geboud is, die 'er des zomers zyn verblyf plagt te
houden.
HANCKUNG, groote ftad in China in de provintie Xenii, we'.ke van natuur zeer fterk is, en een
Iandfchap onder zieh begrypt, dat zeer bergachtig
en vol bofîchen is.
HANDVEST, zo wierd voorheen de verkiezings
Capitulatie genaamt, waar aan de koning van Denemarken , toen dat ryk noch verkiesbaar was y
zodanig gebunden was, dat hy niet alleeh de ryksraden maar ook den a del veel door de vingeren
zien en vergunnen raoeit.
HAKDKUS ,

TER HAND-KUS TOELATEN , is eéB

genade die grote heren aan hun mindere bewyHAMSTED , flad in de provintie Kent in Engeland, zen.
28. Engelfche mylen van Londen, wegen haar mi*
HANEBONT, zie Hennsbont.
Beraal water beroemt.
HANEFIORD, IIQ Keplawick.
HAN , zie Harn.
HANE-GEVECHT , is een byzonder vermaak der
H AN, zie Cham.
Engelfchen, daar twe hier toe afgerechte Han en
HANACKEN, is een byzondere foort van boeren op een groot ton eel in regenwoordigheid veler
in Moravien, die de Sciavoonfche taal naar de Bo- toekykers te zamen gezet, en ten ftryd aangehitil
heemfehe uitfpraak* fpreken , en m cell end eels de worden , waar by grote wed denfehappen gefekieeene helft of zyde der dorpen en enige voorfteden den wie van beyden het veld zal behouden, ook
bewonen.
worden zy wel'gedurende het gevecht verhoogt,
HANAU , graaffchap in de Wettcrau, 't welk ten en 't is een groot vermaak te zien hoe doorflep&n
ooften aan het graaffchap Reineck en het Fuldifche deze dieren zyn, en elkander met gewekl oî door
land -, ten wellen aan het graaffchap Ifenburg en lift zoeken te overwinnen.
HANEKAM, greot woud en berg fn ?t ftift AiciiSolms, gelyk ook aan het Mentfche en Frankfortfche gebied grenft. Het hoort den graaf van Ha- ftadt, by Monheim in Franckenland.
nau toe, die direkteiir van de Wetteraufche graven
HANGCHEU, hooftftad der provintie Chekiang in
bank is, en deze graaflyke famiîie heeft zieh einde- China aan den groten ftroom Zhien Tangkiang P
lyk in de Hanaufche en Lichtenbergfche linie ver- die aldaar twe uren breed is : deze ftad begrypt 7
deeît. Van de eerftgenoemde linie ftierf Fiîip Rein- andere fteden onder zieh, en de Jezuiten hebben
hard den 4. Oct. 1712. als de laatfte van de Hanau- "er een prachtige kerk, en in de voorftad twe kafche linie zonder erven, welke 1696. in den ryks- pellen.
vorften-ftand verheven wierd, maar dewyl hy niet
HANGENBITTENHEIM, kleine plaats in de Elfas^
in 't vorftelyk collegie ingeleyd was, had hy zieh den graaf van Hanau toebehorende.
van den prinilyken titel onthouden. Hy wierd
HANGMAT, is een grofftuk linner*, rondorn met
door zyn heer broeder, den tegenwoordig regeren- een koord benaait, dat met de vier enden aan de
den graaf van Planau, Johan Reinhard, opgevolgt, balken van het twede verdek vaft gemaakt word*
die de enigfte van de Lichtenbergfche linie is, zynde hier in hebben de bootsgezelkn en îokkten hum
den 3.juli 1665.geboren, Hy heeft zieh den 3o.aug. bedden, die in een deken en enige hooftkuftens
1699, met Dorothea Friderica, dochter van mark- beftaan.
graaf Johan Frederik van Anfpach, in den echt beHANGO, ftad benevens en fchone haven in de
geven, en by dezelve een dochter verwekt, welke Zweedfche provintie Finland.
den 5. april 1717. met den erf prins Lodewyk van
HANOVBR, KIURVORST VAN HANNOVJÊK of VAN
H AM SHIRE , zie Ham shire.
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B&ONSWYK-LÜNEBURG , is de negendc in *t H. vorftelyk refidentie-flot, de Cancelery, het hofge-

Roomfche ryk, welke den o. december 1691^ eeril ncht en het tuighuis.
HANNUYE, klein iteedje in Brabant, op de grende hoge waardigheid van den keurvorit van Brunswyk-Luneburg benevens bet amt van aarts-Bamer- zen van Luik en Namen.
HANOE, kleine Zweedich eyland in de Ooft-zee?
heer door de keyzerlyke inveftituur vcrworven
heeft, maar wegens veele daar tegen voorgevalle 4- mylen van Carlscroon, wierd 1717. door de De-:
proteitatien tegen de introduce in het keurvorfte- nen geplündert.
H A N R . W , kleine ftad erf amt in 't Holfteinfche,'
lyk collegie op den ryksdag te Regensburg, 00k
t o Ian? het wapen en den titel van het aarts-Banier- 3. mylen ten noorden van Itzehoe.
m
amt nagelaten heeft te voeren , tot dat eindelyk
HANRUN , vlek in de Zweedfche provintie Geftride introduce 1708. den 8. ieptember te Regens- cien , aan den Bothnifchen zee boezem.
burg gevolgt , en den 3. . april 1710. de belening
HANS, kleinZweeds eyland op deNoorweegfche
met het toen opengevalle aartsfchatmeefters - amt kuften.
van den keyzer gefchied is. Aïs in den BadenHANSE-STBDEN, zyn zekere aan de zee of aan
fchen vrede 1714. de keurvorit van Beyeren in alle fcheepryke rivieren gelegene fteden in Duitfland en
zyne waardigheden en landen herfielt wierd, heeft in de noordfehe ryken, welke tot bevordering van
hy het aarts - Truchfes - ( of fpys opdragers) amt haar koophandel in 'tjaar 12.54« e n of-cn Defenfive
weer gepretendeert, maar dewyl keur Palts zulks Alüantie met elkander gefloten hebben. Haar naam
tot hier toe bezeten heeft, en het niet eer afftaan komt van het oude duitfehe woord Hanfa, ^t welk
wil , tot hy zyn voorige aarts fchatmeefters amt een verbond te zeggen is. Zy worden in de Luweer bekomt , 't welk keur-Hanover tot he- beekfehe, Keulfche , Bronswykfche en Dantziger
den noch niet heeft willen aftreden, moet men af- Claffe verdcelt, en waren 66 in 't getal. Dit bondwachten wat in deze zaak voor een temperament genootfehap wierd allengsjes zo machtig, dat zy
gevonden zal worden. De keurvoritelyke landen niet alleen allen koophandel aan zieh trokken, maar
beftonden meeftendeels maar in de bey de vorften- 00k met de naburige mogentheden ooriog voerden
dommen Calenberg en Grubenhagen, tot dat na 't en vrede flöten, 00k met uitheemfehe ryken, als
afiterven des hertogs van Zell in 't jaar 1706. de of zy een cepubliek waren, verbunden maakten 9
gantfche Zellifche landsportie daar toegekomén is. en daar door by gekroonde hoofden grote jaloezy
De keurvoritelyke Privilegien zyn het jus de non verwehten. Maar tegenwoordig heeft dit bondgeappellando wegens hunne onderdanen , dat is te nootfehap zedert Karel V. byna niets meer als den
zeggen dat dezelve van hun vonniffen niet appelle- bloten naam behouden, welken de fteden Hamren mögen, en het Privilegium electionis fori om- burg , Bremen en Lübeck noch voeren.
" trent hun eige perfoon, dat zy of voor don ryksHANSTEIN , oud flot en heerlykheid op het Eishofraad of voor het kamer-gericht hun zaken kun- feld aan de Werre, 't welk het oude adelyke genen laten breiigen. In den Weftfaalfchen vrede llacht van Hanitein als zyn ftamhuis bezit.
kreeg dit keiuhuis de erfvolging op het bisdom OsHANT-SHIRE , landfehap in Engeland , 't welk
nabrug, hoe-wel beurt om beurt , en 1702. heeft ten ooften aan Sufley en Surrey, ten weiten aan
het de verwachting op de kroon van Groot Brit- Dorcefter en Wilt, ten noorden aan Bark, en ten
tannien gekregen, nademaal de keurvoritinne We- zuiden aan de Brittannifche zee grenft. Het word
duwe Sophia, (die den 8. juni 1714. geftorven is) anders 00k het graafichap Southampton genaamt,
en alle hare nakomelingen door een Parlamentaire dryft fterken handel met yzer en lakens, en het
acte tot gewiffe opvolgers in het koningryk van eyland Wight hangt van het zelve af.
Groot Brittannien en Ierland , by aldien koningin
HAOKB,"vloed in Africa in Abyflinien, welke in
Anna zonder hinderen quam te fterven, verklaart de Rode-zee valt.
zyn. De laatitgeftorve keurvorft van Hannover
HAKAN , ftad in Diarbeck in Azien.
Georgius Ludovicus had zedert 1698. geregeert ,
HARANGUE, hi et een opentlyke aanfpraak, die
en wierd 1714. na de dood der voornoemde konin- by voorbeeld een gezant doet,en zulks noemt men
gin van Engeland tot koning uitgeroepen, ging 00k harangueren.
aanftonds met zyn familie naar Engeland over, en
HARANNEN , worden in Ongaryen de gemene
wierd den 3i.odob. inLonden gekroont. Deszelfs Croatifche foldaten genoemt ,. welke ten dele te
zoon Georgius Auguftus , tegenwoordig keurvorft voet , ten dele te paard aile poften en wachten
en te gelyk koning van Engeland r is den 30.octob. voorzien , en vvanneer zy gecommandeert zyn
1683. geboren , en heeit zieh met Willielrnina beyde tot den aanval en weerltand zieh gebruiken
Charlotte, dochter van markgraaf Johan Frederik laten.
van Brandenburg-Anfpach , den z. feptemb. 1705.
HARBACH, kleine, maar zomtyds zeer oveiftroin den echt begeven » waar uit vericheyde [änderen mende rivier in Zevenbergen, ontfpringt in de zo
voortgefproten zyn, waar van de oudite Fiedenk genaamde Woeftyn boven Nidhuien , en na dat
Lodevvykjthans prins van Wallis,den 31.jan.1707. zy zieh niet ver van Hermanftad met den vloed
geboren is.
Zabeln verenigt heeft , vallen zy beyde niet ver
HANNOVER, refidentie ftad des keurvorfts van Han- daar van in den Alt.
H Mi BOROUGH , een Engelfch vlek in het
nover aan den vloed Leine, in 't voritendorn Caaan den vloed We»
hnberg. Zy is groot , weigeboud en beveftigt , graafichap Leicefter
legt 7. mylen van Bron§wyk,en aldaar is het kem*- land»
HAK-

HÂR.
HARBURG", een oud flot en amt op het Eichsfeld, 2.mylen van Bleicherode, den keurvorft van
Ments toekomende.
HARBURG, kleine ftad aan de Elf in 't hertogdom Lüneburg, tegen over de ftad Hamburg. Zy
heeft een fterk flot, een beroemde overvaart een
myl weegs lang naar Hamburg, en hoort zedert
den dood van den herrog van Zell den keurvorft
van Hannover toe.
HARBURH , vorftlyk-Wurtembergs flot en heerlykheid in de Opper-Elfas, dicht by Colmar,voorheen den hertog van Mumpelgard, maar tegenwoordig Stuttgard toebehorende.
HARBURG, vîek, flot en amt in 't vorftendom
Oettingen aan den vloed Wernits, een myl van
Donauwerth.
HARCOURT, vlek en flot benevens den titel van
een graaffehap in Normandyen in Vrankryk, waar
naar een voorname familie uit het hertoglyke huis
Lotteringen den titel als prins van Harcourt voert.
HARDELES , ftad in Andaloufien op de grenzen
van Granada, op een berg, op wiens top een fterk
flot legt, 16. mylen van Seville.
HARD AU, een kleine vloed in 't hertogdom Lüneburg, verenigt zieh by Verfen met de Gerdau,
en loopt met dezelve in de Ilmenau.
HARD ECK , oud graaffehap aan de Moravifche
grenzen in Ooftenryk, waar naar een graaflyke familie den naam voert, welke te gelyk het opper
erf Mondfchenkers amt van Ooftenryk, en het erffpys-opdragers amt van Stiermarken bezit.
HARDENBERG, vrye heerlykheid by het fteedje
Elberfeldt in 't hertogdom Bergen.
HARDENBURG, een kleine ftad in Overyflfel, 4.
mylen van Zwol, aan de rivier de Vecht, welke
anno 1708. tot op de kerk na te enemaal afbrandde.
HARDFNEURG, HARDENKAUSEN , ryk Benedikty-

ner kloofter in 't bisdom Paderborn, wiens abt een
van de voornaamften van gemelde bisdom is.
HARDERWYCK, kleine ftad aan de Zuider-zee op
de Veluw in Gelderland, benevens een Univerfiteit, welke 1648. geflieht is.
HARDESSEH, kleine ftad en amt in 't vorftendom
Calenberg aan Hannover behorende.
HARDINGSEN , berg-flot aan de Donau in Beyercn.
HARDISLTBEN, flot, vlek en amt aan de Lofla
in Thüringen, den hertog van Weymar toekomende.
HAREsGAL,ftad in Tt koningryk Algiers, in Africaans Barbaryen aan de Middelantfche-zee op een
rots.
HARFAI , eyland in de Noord-zee , onder de
provintie Aggerhus in Noorwegen, 2. mylen van
•Stromftadt.
HARFLEUR , kleine Franfche ftad in Normandy en , in het landfchapje Caux , aan den mond
van de Seine, daar 1692. de Franfche vloot van
*de Hollanders en de Engelfchen geilagen wierd.
HARFORT, graaffchap'in Engeland, dat ten Westen aan Bedford en Buckingham, ten zuiden aan
Middlefex, ten ooften aan Eiïex 3 en ten noorden

HAR.

?§j

aan Cambridge grenft. 't Is ryk aan koorn en vee ,
ten uiterften vermaaaklyk, en word de lufthof van
Engeland genaamt. De hooftftad voert den zelven naam, en legt aan den vloed Lea, 20. mylen
van Lon den.
HARINAL, een nieuwe door de Moskoviters in
't jaar 1708. aangelegde haven in Ingermanland,
enige mylen van Coporie, daar de Moskovitifche
vloot legt, die op den Finlandfchen zeeboezem tegen de Zweden gebruikt wierdt.
HARING-BUYS, is een fchip van omtrent 60.ton,
waar van zieh de Hollanders tot den Haringvangft
bedienen, zie Bayzen.
HARINGVANGST, word van de Hollanders in de
Noord-zee op de kuften van Engeland gedreven,
van Scarborough in Yorck tot aan den mond van
de Theems. Op de Jutfche kuften by Allweg word
00k fterke Haringvangft gedreven , welke in de
herfft en zomervangft onderfcheyden word. Onder
al de Haringen laat zieh de Vlaamfche het beft ingezouten vervoeren.
H A R I Z A , ftad in Arragon, aan de grenzen van
Caftilien.
HARLEBECK,kleine opene, maar doch zeer oude
ftad en voogdy -in het graaffehap Vlaanderen, niet
ver van Cortryck aan de Levé.
HARLECH, kleine ftad aan de Ierfche-zee, in 't
vorftendom Walles, benevens een fterk flot in Engeland, zy is de hooftftad des graaffchaps Merioneth.
HARLESTON , vlek in Engeland , tu flehen de
grenzen van Norfolk en Suffolk.
H A KLINGEN , grote , ryke en fterke koopftad
benevens een fchone haven in Weft-Vriefland in
Weftergoe, aan de Zuider-zee, men kan ék gantfche landftreek onder water zetten.
HARLINGTON, zie Arlington.

HARMONY, een goede overeenftemming en eendracht,daar van zegt men, daar is goede Harmony
onder deze twe. Men gebruikt het 00k van een
welluidende mufiek.
HARNDAL, klein Zweedfch landfchap aan't ge«
bergte Daarafield , aan de Noorweegfche grenzen.
HARNLAND, lie Harrten.

HARPOEN, is een lange yzere driehoekige fpies 1
aan een houte fchacht die 6. of 7. voet lang is ,
waar aan men een touw bind, om de Wal-vifichen
daar mee te fchieten. Zo dra 'er een mee gequetft
is, geeft men het touw fchot, waar op de Walvifch
te grond fchiet. Aan het einde van het touw is
een kurk, die den Walvifch naar dry ft, waar aan
men zien kan waar dezelve legt. De gene, dw
de Walviffchen den Harpoen in den bulk fchieten , worden by de Groenlands-vaarders Harponiers
genaamt.
HARRACH, beroemt ryks-graaflykgeflacht in de
Ooftenrykfche landen, 't welk zyn oorfprong uit
Bohemen heeft , en waar uit de tegenwoordige
aartsbiffchop van Saltsburg afftamt.
HARRIEN, HARNLAND, klein landfchap in Ly£-

land, aan den zeeboezem van Finland, is i6.myh
lang en 8v breed*
HAIS-
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HARSLEBEM, vlek en amt in 't vorftendom Hal-'
berftad, tot de Domproosdy aldaar behorcnde.
HARsT,keurHannoverfch amt huis m't vorftendom Calenberg.
H A R S T A L L , zie Herßall.

HARTBERG, ftad en flot aan den vloed Lausnits
in neder-Stiennarken.
_
_
HARTBUHG, HARTENBURG, zie Rombda.

HARTENBERG, graarlchap in de neder-Palts, de
graveL van Leiningen toekomende.
HAR TENSE RG ,bekent vlek aan den Vecht ftroom
in Overyflel 4. mylen van Zwol
HAKTINBÜSG, kleine ftad in de Elleboger-kreits
in Bohemen , zie 00k Kombdd
H A R T - N F E L D , vryhecrlyk gedacht in 't hertogdotn Kleef, dat te gelyk het erf-jagermeefters-amt
In gemelde hertogdom bekjeed.
HARTENFELD,"kleine ftreek lands in Zwaben, 't*
welk zeer bergachtig is, en waar in de ftad en klooiter Neresheim leggen.
HARTENFELS, Had en flot in 't aartsftift Trier.
HARTENFELS, fchoon flot aan de Elf te Torgau, waar op zieh de keurvorftelyke Saxiiche fain il ie , inzonderheid de tegenwoordige koningin
van Polen, des zomers dikwils ophoud.
HARTENSTEIN, graaffchap benevens een flot en
vlek in de aartsbergfclie kreits in Misnien, den graaf
van Schönburg toekomende, 1. myl van Schneeberg.
HARTENSTEIN, heerlykheid, flot en Boheemfch
Leen, 2. of 3. mylen van Neurenberg, to* de opper-Palts behorcnde, en alzo keur-Bcyeren toekomende.

HAR. HAS.
mus, vorft van Anhalt-Hartsgerode zonder mans
erven geflorven was, in het jaar 1710. den prins
van Anhalt-Bernburg erflyk toegevallen is. Niet
ver van deze ftad zyn fraaje bergwerken.
HARTSWALD, een groot gebergte, 't welk zieh
tuflehen de Wezer en Saale van den vloed Leine
aan, tot de Selcke toe in de vorftendommen Grubenhagen en Anhalt in het graägchap Reinftein en
Höhendem uitflrekt, en wegens zyn zilvermynen
en andere metallen beroemt is. De hoogite berg
hiet Blocksberg.. De keurvorft van Hannover beert
alle ziivcrmyncni , uitgenomen het zevende deei
daar van, *t welk het hüis Wolrfenbuttel aan zieh
behouden heeft.
HARWICH, kleine en fterke flad benevens een
luven in de provintie EiTex in Engeland » aan den
mond van de rivier Stour, waar van de paketboten
2. m aal 's weeks naar Holland varen.
HASBAIN ,graaffchap in 't ftift Luik,aan de grenzen van het Öoitenryks Brabant.
HASSAT, HOBAT, provintie in 't koningryk Fez

in Afiica, tegen het naauw van Gibraltar.
FIASCORA, provintie in r. koningryk Marocco,
tuflehen de provintien Ducala, Tedles en Marocco.
HASE , vloed in r bisdom Osnabrug in Weftphalen, loopt voorby de ftad Osnabrug, en valt in 't
bisdom van M imiter by Meppen in de Embs.
HASEL , is een dal benevens een amt en fchoon
vlek in Zwitzerland, het Kanton Bern toekomende.
Flet ftrekt zieh van .het Brienzer-meir tot aan de
bronnen van den Aar-ftroom uit, is zeer vruchtbaar, en heeft fchone yzergroeven.
HASELFLP , flad in het vorftendom BlanckenH A R T F O R D , zie Harford,
HARTHAU, vlek in Meißen, onder 't amt Col- burg op den Hartz.
HASELMORE, vlek in Engeland, in de provintie
dits behorende, 1. halve myl van Leisnig.
HARTHEIM, een Wurtsburgs amt in Francken- Surrey.
HASELO, klein Deenfch eyland op het Cattegat,1
land.
gevaarlyk wegens zyn zandklippen.
HARTISCHLEBEN, zie Hardiflehen.
HASELUNEN, klein fterk fteedje in Weftphalen,'
HARTLAND-POINT, voorgebergte in Engeland in
aan den vloed Hafe, het ftift Munfter toebehoren»
Devonshire.
HARTLE-POOL, flad aan de zee in Engeland, in de.
FIASEN-EYLAND , o f ' T EYLAND ST. MARGRIET
*t bisdom van Durham.
HARTNEIDSTEIN, flot en Bainbergfch pleegamt ôp den Donau, legt boven Ofen, begrypt 8. Ongatifche mylen, en deszelfs belle plaats hiet Coin Franckenland.
HARTSBURG , een vorftelyk Wolfenbutteis flot vin.
en amt, 3. uren van Goilar, op den Harts naar
HASENPOT, ftacl in Courland,4. mylen van Golden Blocksberg t o e , tuiîchen de Ocker en Radow dingen.
ftromen. Niet ver daar van daan is het Hamburger
HASENPUHEL , is een landftreek in het bisdom
Hol.
van Spier, daar de beyde keyzers, Adolf van NafHARTSEURG, eén oud en vervallen flot by het fau en Albert van Ooftenryk, in 't jaar 1298. een
bloedigen flag tegen elkander leverden, waar in de
Moofter Ilefekl, in het graaffchap Hohnftein.
HARTSBURGER H O L , is een grot in den neder- eerftgenoemde van den laatften met eige hand
Harts, uit vele onderaartfehe gangen, waar in het gedoed wierd.
HASKORE, provintie in 't koningryk Marocco in
"water dat droppelwyze neervalt , in fteen verändert, en alierley figuren maakt. Deszelfs gangen Africa.
HASLINGDON , marktvlek in Engeland , in de
en gewulfzels zyn zo ruim en groot, dat niemand
tot noch toe derzelver einde gevonden heeft. Het provintie Lancashire.
legt een myl van het onde verwoefte flot HamHASNA, hiet aan het Turkfche hof de fchatkaburg, dat niet ver van Goflar flaat.
mer , waar in de fchatting en de inkomften des
HARTSGERODE , HATSGERODE , flad aan den ryks gebracht worden.
vloed Selcke in het voritendom Anhalt, weike met ' HASNAKBACK,word de keuken des groten Sultans
de daar t;oe behorige lands portie, na dat Wilhel- aan het Turkfche hof genaamt.
HASS-

HAS. HAT.
•HASBSKG ., cen taamlyk gebergte in Pranckënland, dat in de landftreek Koningshofen begint » en
sich tot aan den Mayn uitftrekt.
HASSELT, kleine beveftigde (tad in Cver-Yflel
aan de Vccht.
HASSFÜRT »kleine (tad, flot en amt aan den Main
in Franckenland, in 't bisdom Wurtsburg, 3.mylen
van Schweinfurt.
HASSIANO , luft-flot in 't Florentynfche , niet
ver van Pifa, den hertog van Maria toekomende.
HASSIÖ, kleine ilad en haven in de provintie
Medelpadien in Zweden, daar de vloed Indal in
den Bothnifchen zeeboezem va It.
HASSLACH , kleine itad en Hot in 't Kirzin^er
Dal, den graaf van Furftenberg toekomende.
HASSLACH, vloed in 't itift Bamberg in Frano
kenland.
HAS'TELER-AG^SI, word de opperfte opziender
over de gafthuizen in Turkyen genoemt.
HASTING, kleine ilad aan de kuit van Suilex in
h et iandfehap Kent in Engeland , benevens cen
goecie haven, 't Is een van de 5. havens die zitting
en Hern in 't Parlement hehben.
HATFIT.LT, itad in Herfordshire in Engeland.
HATFILLD-BRODOCK, (tad in Eiiex in Eugeland.
H A r M 1. R s L H B E N> zie Hadmerßeben.
HATRATSCH , OP STRAS VAN DE HATRATSCH,

HAT. HAV*
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H A T Ä ^ Ü Ö ; graaffchap tuflehen het graaffchap
Witgenftein en het hertogdom Weitphalen. Het
heeft zyn byzondere graven,welke in de Trachenbergfche en Roienbergiche unie verdeclt worden,
waar van de eerftgenoerade de vrye ftands-heerlykheid Trachenberg in Sileiien, ce laatile vericheyde
piaatzen in Thüringen bezit , over welke laatite
een byzondere Cancelery-dire&eur bettelt is. Het
flot en ftamliuis Hatzfeld, waar naar zy den naam
voeren , legt in Heflen-Darmitad , met ver van
Battenberg.
HATZGERODE, zie Handier ode,
HAVANA, b. CHUÏSTOVAL DE L A H A \ A N * ,
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in noo;d Am „1 ici, en de koofti.aJ van h a tv u d
Ca'->a, 7y is L^veiLgt en htcft t^n î t a i e Ci et 1,
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ruiaw , ,v.t v , m.ru' een zcr p îe r>£y iV »p,n
Lan, de cli vvord Zj aa; ba ; ^ u ^ ' ^ n
O. U'e
k . ^ k n g'-dekt, en onCCi ^ J ! . . -^ir f- v ea
h a malle bezoch\ 1M v vu d'-.. d; \
'*c
vieoi, gay'v 00k «si c zil'.^i ga. v^ii» n en • ^ ^> p1
varid/ Kiiepai i . A \ i a a , r m tegar ie^ttnaer
te la'n^a n\A\ Etiiopa te zey±vn.
HAIJBIIZÊN , cen looit \an gefchut, die; eck
granaat ftukken genoemt worden, en deztlve ic'ûeten 17. 20. 30. 00k meer oi minder ponden. tAcn
fehlet 'er geen maffieve yzere kogeis uit , n m r
grote en kleine ftenen , allerley "vuurwerken en
kardoezen. De Haubitzen nemen dan eens dea
dienft van een mortier waar, dan weer kan men
met dezelve als met gefchut fcherp fehieten, en zy
zyn een foort van korte ftukken.
HAUDION, ilôt en heerlykheid in Brabant > voor
dezen Wyneghen genoemt, waar naar de bezitters
den graaflyken titei voeren.
HAVEL, taamlyk grote en bevaarbare vloed in
de marck Brandenburg, ontfpringt in het Mecklenburgiehe niet ver van Kiatzeberg, verenia zidi byi
Spandau met de Spree, maara daar de Werder,
loopt van daar naar oud en nieuw Brandenburg 3
en frort zieh beneden Havelberg in de Elve.
HAVELBERG, volkryice en de befte itad in het
Brandenbufgfche ianitchap Priegnits aan de Havel,
den koning van Pruifteh toekomende. Voor de
reformatie is daar een bisdom geweeft, 't wdk onder het aartsftift Maagdeburg behoorde, maar 11 aderhand. werelds gemaakt wierd, doch zo dat het fèom
kapittel in ftaat gebleven is. De Domkerk is een
voortreflyk gebouw, en legt op den berg, door
het water van de ftad afgezondert
HAVELLAND , is een kreits in de .Middelmark,
by de ftad Brandenburg, wiens gebied door de Havel en andere rivieren befpoelt word , en een fchooii
vruchtbaar land is, 00k 5. kleine kreitzen,naamlyk
Rhino f Frifack, Gliu, Beilin, en Löwenberg onder
zieh begrypt.

is onder de Türken in Croatiea en Bosnien een
foort van een algemeen op-ontbod der manfehap,
waar door zy ter bepaalder tyd op een befremde
plaats verfchynen moeten , en by weigering van
dien een zware geld boete verbeuren, of zo zy die
niet betaien kunnen een harde gevangenis uitftaan
moeten.
BATSCHERIF, betekent een geheime order van
den Turkichen keyzer zelfs gefchreven, waar voor
de Türken zo groten eerbied dragen, dat zy, zo
dra hun dezelve getoont word, liever fterven, als
tegen haar inhoud îeven willen, en de grote Sultan
gebruikt deze gemeenlyk wanneer hy een groot
Itaatsdienaar wil laten würgen
HATSCHTERER, zo word aan 't keyzerlyke hof
te Wenen de Lyfwacht genaamt.
HATTEM , oude en kleine itad aan den linken
oever van de Yiîel op de Veluw in Gcîderland.
HATTEN,een Hanaufch en het voornaamfte vlek
op de Hettgau in de neder-Elfas.
HATTHERLAY, ftad in Devonshire in Engeland
-aan den vloed Tovvridge.
HATTINGEN, kleine ftad in het graaffchap Marck
•aan den Roerftroom in Weitphalen.
HATTON,kleine vloed in Lotteringen, ontfpringt
by H atton-Chateau , en valt by Conflans in de
Orne.
HATTON-CHATEAU , een kleine Itad benevens
een Prévôté m 't hertogdom Bar in Lotteringen
aan den vloed Hatton.
HAVELTER A A , zie Aa.
HATWAN , ftad en veiling in opper-Ongaryen
HAVEN, is een plaats aan den oever van de zee
aan-den vloed Zagy, tuiïchen Eiia en Ofen, 5.
of van een groten ftroom gelegen, daar de ichepen
mylen van Peit.
HATZAG, KACZEG, flecht marktvlek in een dal in'en uitlopen, en voor ftorm . veilig zyn kunnen.
van den zelven naam , niet ver van de Yzere Maar in een byzonderen zin biet het een met een
•keten afgeflotene plaats aan den Oever, Een vrye
poort m Zevenbergen.
Ccc
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HAVRE DE GRACE , koop-ftad benevens een
haven is 10 cen daar alle natien inlopen durvoortreflyke haven aan den mond van de Seme m
ven.'
HAVEN MEESTEK , is een amtenaar in een zee- Normandyen, zy is beveftigt, heeft een fterke cihaven , die de accyzen en tollen voor m-cn mt- tadel , en dry ft fchonen koophandel.
HAUSSBERG, hoge berg in Thüringen by Jena 9
gaande waren entfangt. Ook bêtement het wel zodanige opzienders, die voor de haven zorg dragen, waar op eertyds de 3. beroemde berg kaftelen
dat de nodige diepte bewaart, alles wat er aan de Kirchberg, Windberg, en GreifFberg lagen.
HAUSSBERGE, amt en groot vlek aan de Wezer,
haven gebreklyk is verbetert ^ en de fchepen in
rechte order geftelt worden. (Te Delft noemt men in 't vorftendom Minden.
HAUSSEN , kleine ftad en flot in 't Kinzinger Dal
den genen Kavenmeeiler, die het opzicht over de
fiads gebouwen heeft, en die in zommige plaatzen in Zwaben, de graven van Furftenberg toekomende.
van Holland Trelbrier genoemt word.)
HAUENSTEIN , kleine berg ilad in de Elboger
HAUSSEN, fchoon Hot en dorp in het graaffehap
kreits in Bohemen.
Ziegenhahn in Heilen, een vryheer van DöringenHAUENSTEIN, flot en graaftchap aan den Rhyn, berg toekomende, die daar reiideert.
by de vier woud-fleden, milchen Lauffenburg en
HAUTE COMEE , beroemde abdy in Savoyen in
Waldshut, een myl van Laufienburg, den keyzer het landfehap Genevois aan het Meir Bourget. Dertoekomende.
zelver abt word door den hertog van Savoyen bcHAVEREY, is de onverwagte fchade en de koften noemt.
HAUTERIVE , ftad in Languedoc aan den vloed
van een fchip of zyn lading, dat lang op de reys
Is. Anders biet ook Haverey dat gene, wat een Auriege in Vrankryk.
fchip tot onderhoud der have, daar het inloopt,
HAUTVILLIERS , vlek , benevens een abdy in
betalen moet. Ook warmeer enige goederen van Champagne aan den vloed Marne , 4. uren van
een fchip over boord gewerpen worden, om het Rheims, daar zeer goede wyn waft.
fchip in een ftorm te redden , of dat het tegen de
HAXEERG E N , ftad in Over-Yffel in de provintie
vyanden of zee-rovers word befchadigt &c. moet Twent.
deze lall door allen gedragen worden,en biet zulks
HAY, marktvlek in Engeland , in de provintie
Haverey, of Avarie.
biecKnocK.
HAYDAUS ,en NEAMET-OLAHY zyn de twe factien
FI A VER SHÂM , kleine ilad h de provintie Buckingham in Engeland, nkt ver van Stony en aan waar in de icaci Tauris in Perzien verdeelt word 9
en die zodanig op elkander verbittert zyn als eer=
de grenzen van Northampton.
H ÄUG, was voor dezen een oud kloof! er aan tyds de Gueifen en Gibellinen in Duitfland.
FÏAYDïTz, zie Hadifcb,
den vloed Schwabach in 't (lilt Bamberg, maar teHAYE DU Purs, kleine ftad en flot in neder-Norgenwoordig is het tot een Collegiaal ftift der Kamandyen, voert den titel van een Marquifaat.
nunniken gemaakt.
HAYE EN TOURAINE, vlek in Tourain.e in het
FIAUGSTBUTTEL, kleine ftad in 't Holfteinfche,
in het amt Tremsbuttel, 3, mylen ten noord-ooiten Gouvernement van Orleans, daar Cartefius geboren
was.
van Hamburg, aan den vloed Elfter.
HAVIKKEN EYLAND , zie Azores.

HAYN, zie Hain.

HAIYNICHEN , kleine ftad aan de Strignits in de
H A U N , fteedje en flot in Buchau, onder Hunefeld, aan den vloed Haune, de beeren van Haun aartsbergfehe kreits in Mifhien, 2. mylen van Freyberg , hoort den beer van Schonberg te Wingendorf
toekomende.
HAUNE, een vloed die in het ftift Fulda ont- toe.
I I \ Y K , kleme ftad in het landfehap Teviotien in
fpringt, en zieh by HirfchVid in de Fulda fijt.
HAUNECK, oud not en amt cip een bogen berg, 71- '-^kv/ihnd s 12. u.cn ten zuid-ooiten van Edendaar een taamlyke lardai e-k todoeh^oit, aan d.n bu.j.
f ' sri HAM,, flat i\\ Suilex m Engelancï.
vloed Haune in nedei-VIcffen , in 't vorucneom
IIAZA 2>,^Î*S\YD?
gevaar, reukeloosheid, ook
Hirfchfeld, behoort onde; Hcuen-hallel
i
H AVK A, Had en haven /1 r,elu.» ig Arabien, aan I "l ,c n '-en enwnnoede toeval. Par hazard, by
de Kode-zee P daai dc bene henmg gevondui £,ow.. ÏIÎL ir 'e en rùi in gevaar ftellen, iets waw tn , op h' t ge ul of engeluk aankomen laten.
word.
} ' A^N ^ D \ '. B^ „?iT, tic Chazuadarbachi
HA VRE, klein vol den dorn m F en eg DU wer , drht
by Mens aan den ^lccd Fk "e 3 w a u \an -^n \ A,: ;A-E?„AB»JA5I , des groten Sultans ondervoorname famiîie uil h a FIL- CIoy den kac« g >"- fch::meek.r.
Il L LVZ A . 7J*e Chas- Odd,
ken titel voert, de-zehS h . r - j o V i u J o . p > s ,
die Filippus den V. m Sran'eVkiA-, u uJ ! I C . Iii.^, ;iovintie in 't koningryk Marocco in Afriaug. 1710. in den $«2 by 'a^,o<k< caernVt, cl e ca 5 v. ^ ke ten ooften aan den vloed Ecifelmeli 3
van zyn broeder I erd/ianen^jc Vpnus cp^evo1,,- t^n zujtUi aan het gebergte van den groîen Atlas,
i s , welke den 30. mev i'^\
glbcren* \s , en ten sv'tcn en ten ncoiden aan den Oceaan grenft,
zieh 1719. den kevzer bnJe.woi^n hec'r. Zyn Haar In woners zyn Mahometaans,
gemahn is een dochter van den herrog van Lan- HEEUIDES, HEBUDES , zie Wefternes.
ti, en den $. jun. 1711, met hem in den echt ver- HECHINGEN, een plaats in Zwaben en de refldentie desvorfien van Hoheuxoîlem van deHechinbunden»

HEC. TIED. Ü'EE.
jgifche Unie, 2, mylen van Tubingen. De tegenwoovdige vorlt van deze knie biet Fredericus Wilhelmus
en is in 't jaar 1663. geboren. Zyn tegenwoordke
gemaiin, een Freuie van Lutzau,is in 't jaar 1710.
met hem gehuwt,en word Madame de Hombourg
genoemt. De erf-prins Fridericus Ludovicus is den
30. aug, rö88. geboren.
KECKBOOT , een foort van vaartuig gelyk een
finit, (by de fchippers kalten zonder oren genaamr.
Zie

Wws.Zeem-)

HECKERSHAUSEN, iiad en amt in neder-HeiTen,
tuiTchen Cafïel en Zierenberg.
HECKES WAG EN, marktvlek en rant i n ' t hertogdcm Bergen,
HECKSTEDT, kleine Had en amt aan de Wipper
in het graailchap Mansfeld.
HECLA , grote vuurfpuwende berg in Ysland,
dien men op C\ mylen niet naderen dürft.
HEDEMORA, vlek in de provintie Daalkaiiien in
Zweden, aan den vloed Dala, 16. Zweedfche mylen ten noordweiten van Stockholm.
KEDEMUNUEN , iieedje in 't hertogdom Calenberg, een myl boven Munden aan de Werra, don
fceurvorft van Hannover toekomende.
HEDERSLEBEN , beroemt Ciftercienfer nonnenkloofter in 't vorftendom Halberilad.
HEDERSLEBEN , kloofter-amt in het graaffchap
Mansfeld, onder kcur-Pruiffifche Sequeftratie.
H E D I N , zie Hcsdin.

HEDWIGSBAD , een gezondheids bad in Silefien,
dicht by Lignits, in het dorp Grunthal, dat eerft
1706. zieh geopenbaart heeft. Het word naar
het daar dicht by opwellende water , dat men
Hedwigsbron noemt, geheten, en is van vêle patienten met goede effect gebruikt.
HEDWIGSBURG , amt en flot in 't vorftendom
Wolffenbuttel, een myl van de ftad Wolffenbuttel
en 2. van Bronswyk daar zieh de hertog van Wolffenbuttel dikwiîs gewoon is op te houden.
HEED , kleine ftad in de provintie Hellingen in
Zweden, aan den vloed Liusna.
HEENSBURG, fchoon berg-fîot en amt, een uur
van Zeits, onder het ftift Naumburg behorende.
's HEERENBERG, zie 'sHerenherg.
HEERGEWADEN , HOFRECHTEN , zyn vereringen

die de leenman den heer fchuldig is ten tyde van
*t verly, deze heergewaden worden veeltyds in de
uitgift uitgedrukt , beftaande in een valk, havik,
fparwer, zalm, fnoek, windhonden, fporen, handfchoenen > 't welk alles met geld afgekocht kan
worden.
HEERGEWETTE , HEERGERTETHE , valt volgens

hetSaxifche recht op demanlyke vrienden van 'svaders zyde, en begrypt des overledens belle paard,
met zadel en toom, zwaard, fchÜd en mes, het
harnas, en het bed dat naaft het belle komt, en
wat des meer is.
^HEERMBISTERTHUM, ofBaljuage van de Johanniter orde in de mark Brandenburg te Sonneburg,
heeft tegenwoordîg maar 6. commanderyen, naamlyk in de nicuwe-Marck te Lagau en Schiefelbein,
in de middel-Marck te Liefen, in de oude-Marck
Se Werben 9 in het vorftendom Minden te Witters-
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heim, en in het hertogdom Bronswyk te Supplinbürg. De keurvorft van Brandenburg is van oucie
tyden af altyd patroon of befcherrnheer van dit heer-meelterdom, en prefenteert darom aan het ordenskapittel een heer-of heer-ineifter , 't welk hedendaags gemeenlyk een prins uit het^ huis van Brandenburg is, dezelve word daar na door het kapittel
verkoren , en uit kracht van het Keirnbachfche
vergelyk door den groot-prioor van Duitfland geconfirmeert, gelyk zulks van den heer Beckman m
zyn boek van de Johanniter-orde tegen den heer
van Öfterhaufen., die zonder grond voorgaf dat
deze Bailluage door den keurvorft van Brandenburg
onrechtmatig aan zieh getrokken was, genocgzaam
bewezen is. De tegenwoordige groot-ir.eeflcr is
markgraaf Albertus Fridericus van Brandenburg,
die den 14,jan. 1672. geboren is, en zyn gemaiin
Maria Dorothea is een dochter van hertog Fridericus Caiimirus van Coerland, getrouwd 1703.
H E E R S , Hot, vlek en graaffchap in 't bisdom
Link.
HEERSBRUCK, zie Hersbruck,

Hf ERSFOLGE , is een hoog overigheids recht ,
waar door de onderdanen fchuldig zyn voor hun
landsheer de wapens op te vatten, en hem ,zo lang
als hy hen nodig heeft, te voîgen.
HEESSEN, vlek, iîot en heerlykheid van de barons van Reck in *t ftift Munfter aan den vloed
Lippe, een meil van den Hamm.
HEGER , zie Hager.

HEGGENBACH, kloofter in Zwaben aan den vloed
Rotam , wiens abdis een onmiddelbare ryksftand
is.
HEGIRA , is een woord, 't welk in 't Arabifch
zo veel als vluchc betekent, en inzonderheid van
de vlucht van Mahomet uit Mecha naar Medina
gebruikt word. Van deze vlucht begint de tydrekening der Mahometanen, welke naar Scaligers mening den 16. juli 611. gefchied is.
HEGLWERTH, proosdy der reguliere koorhetzn
in het aartsbisdom Saltsburg.
HEGOW , klein landfehap in Zwaben, tufichenf
de Donau, de Boden-zee en den Rhyn. 't Is ö„
mylen lang en breed. Het meefte daar van begrypt
het graaffchap Neuenbürg in zieh, en komt aizo
meeftendecls het huis van Ooftenryk toe.
HEIBACH , zyn twe kleine fteden aan den Main
in Franckenlana, groot en klein Heibach genaamt,
zy legen over malkander, tuiTchen de graafTchappen Erpach en Wertheim , en hören de graven
van Erpach toe.
HEIDA , kleine ftad in Ditmarfen in Holftein.
H E I D A U , Hot in neder- Beyer en, benevens twe
kloofters en een pleeg-gericht in 't bisdom Regens»
bürg.
HEIDELBERG ,hooftftad van de neder-Palts, zy is
van lange tyden herwaarts de gewone verblyfplaats
des keurvorften van de Paks geweeft, legt in Creichow, 10. m. van Franckfurt, ter linke hand aan
de Necker, waar over daar een brug legt, Zy heeft
een Hot op een heuvel, een opper-amt, en een
beroemde Univerliteit , in 't jaar 1346. geflieht.
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HET.
daen, en dan in de nieuwe altaren der Heiligen'
gemetfelt of opgefloten worden.
HEILIGE DRIE-EENHEIDS SCHANS, Poolfche ves-

ting tegen Turkyen, aan de Zevenbergfche grendaar zeer beroemt. Voor enige jaren ontftonden zen.
HEILIGE EILANDEN, zyn drie kleine onbewoon'erzware religie dwalingen met cie Gerexorraeerden, wegens de B . Gceft Kçrk en de rieidelbcrg- de eyianden by noord-America. .
HEILIGE K R U I S , kleine ftad aan de 111 in den
Iche Catechismus, maar bey de is weer herftelL
HEIDENHEIM, kleineftad en heerjykheid, benc- Elfas, 2. uren van Colmar.
HEILIGE KRUIS , Ciftercienfer kloofter in Ooftenvens een flot, Bellendem genaamt, aan den vloed
ryk, 4. mylen van Wenen.
Brents, in het hertogdora Wurtemberg.
HEIDEN'HI-IM , marktvlek in Nordgau , 4. uren
HEILIGE KRUIS DE V E R T E S , abdy in 't bifdom
van Weiftenburg, den mark-graaf van Anfpach toe- Vefprin in neder-Ongaryen.
komende.
HEILIGE KRUISDAL, Giftercienfer nonnen-klooHEIDENHEIM, munniken en nonnen kloofter van fter in Zwaben niet ver van Riedlingen.
^den H. Wunibaldus in het Aaipachfche in FranHEILIGE LAND,klein eyland midden in deNoordfcenland, die beyde wel geboud zyn.
zee, niet ver van de kuften van Ditmarfen, daar
HEIDERSHEIM", HEITEHSEN, vlek en flot in Bris- de rivieren Eyder, Elve en Wefer in de zee Valgau , en de reiidentie van den groot-meefter der ien. Op het zelve vind men geen venynige GieJohanniter-orde in Duitiland, 2. mylen van Brifach. ren , darentegen ziet men 5er aller!y figuren als
In 't jaar 1675. wierd dit Ilot van de Franfchen handen, moflèlen, oefters, boeken , kaarflen alleen
gants door den brand verwoeiu De tegenwoordige nit rotswerk. Eertyds hebben zieh hier omtrent het
groot-meefter aldaar is Gosvvin Hermannus Otto, jaar 1530. meer als aoeo. men flehen met de baringgebore baron van Merveld, die den 6. nov, 1721. vangft geneert , maar na cat z y , zo men zegt,
hier toe verkoren is.
eens uit baldadigheid een baring met roeden ge«
geeifert hebben. zyn dezelve na dien tyd te eneHEIDINGSFELD, H E Z F E L D , zie Haid.ngsfeld.
maal weggebleven. 's Nachts word daar vuur aanHEIGER , zie Hager,
H E I L A , H E I L * , HELA , kleine flad in Poolfeh geftoken, waar na zieh de Ichepen richten kunnen.
Pruiflen , 14, mylen te land van Dantzig ? en 5. Het hoorde voorheen den hertog van Holfteinover zee. Zy is in 't geheel niet beveftigt, behal- Gottorp toe, maar wierd 1712. den 7. en 8. augufh
ven dat zy m de Ooft-zee aan de uitterfte fpits van door de Denen ingenomen, die het noch tegeneen Schier-eyland, dat zieh zeven mylen lang daar woordig in bezit hebben.
HEILIGE L A N D , HEILICX ISLANDS, zyn zekere
in uitftrekt, en 00k Hela genoemt word, legt. De
burgers aldaar zyn meeftendeels viichers, de grond eyianden in den noorder-Oceaan, tegen de kuften
niet als grofzand. De itad heeft een wejgeboude van het bisdom Drontheim in Noorwegen.
HEILIGEN , worden in 't gemeen de oude profeerk. Land en ftad Heila hören zedert het jaar 1466.
de Dantzigers t o e , die hier 00k ten dienft yan de feten, apoftelén en martelaars genaamt , maar in
een zekeren zin die van den Roomfchen paus door
fchippers by nacht een vuurbaak onderhouden.
HEILBRON , vrye rykftad in Zwaben aan de Nec- de Canonifatie in hetgetal der Heiligen aangenomen
kar , daar 'er een ftenebrug overlegt, 6. mylen ran zyn, welke men in de Roornfche kerk aanroept*
Pfortsheim gelegen. Zy is beveftigt, van den Lu- met gezangen en gewoonlyke beed-uren vereert,
therfchen Godsdienft, heeft 4. dorpen onder zieh, hun altaren en kerken fticht, die tot befchermers
en legt in een vruchtbare landftreek, welke goeden van gantfehe landen aangenomen worden, wier gewyn voortbrengt enveel gezondheids bronnen heeft. da cht ems men op een zekeren dag van 't jaar viert,
HEILBRON, een minérale bron een myl van An- en in wier naam men den ban tegen de kilters uit~
dernach aan den Rhyn, dicht aan de zo genaamde fpreekt.
Penter bron , welke geen vuiligheden noch zelfs
HEILIGFNBÎIL , ftad in "t Brandenburgs PruiiTen ,'
geen itof dult, maar alles door wellen en koken in het ïandfchap Natangen.
weer van zieh werpt.
HEJLIGENBERG , berg-flot en graaffchap in het
HEIL ER ON , zie Ha il sir un.
Furftenbergfche gebied in Zwaben, 2. mylen van
liEiLBtsHEiM, kleine ftad aan den vloed Seîtza, de Boden-zee. Naar deze plaats wieid voorheen
de vorftelyke Furftenbergfche linie de Heiligenbergin het neder-Paltfifcli amt Bretten.
HEILIGAU, kleine (lad aan den vloed van den fche genaamt, die 7.716. met den keur-Saxifchen
ftadhouder vorft Ego van Furftenberg uitgeftorven
aelven naam in Lyfiand.
HEILIG-BLOED PUDDERS, zie Kidder s van heî H, is,. en wiens lands portie benevens den vorftelyken
Eloed.
titel op de beyde graaflyke Furftenbergfche linier*
^ HEILIGDOMMEN , zyn by de Katholyken aller- van Moskirchen en Stulingen gevallen is.
HEILIGEN GEESTS ORDEN , zie Riddsr Orde m
hande op zekere feeftdagen gewyde zaken, of reliquien, klederen en beenderen van zekere Heiligen, Vrankryk,
HEILIGEN G R A B , vlek en voor dezen een Cis~
die dikwils in byzondere kiften bewaa-t zyn, en de
vrome bezoekers getoont, 00k menigmaal by de inwy- tercienfer kloofter, nu een adelyk ftift van z6\ jufingen der kerken in een loode of ander zuivei kistje fers in de Brandenburgfche provintie Priegnits, met
met 3. korrels wkroak en een perkement-ceei ge- ver van Wilsnack,
HE2^
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HEIYIGENOAFEN, Had aan de öoft-ieej in het
HEINSHEIM, ftad in het hertogdom Guîik,vvelke
îandfchap Wagrien in Holftein , den koning van den 26, januari 1711. door een brand grote fchade
Denemarken toekomende.
leed.
HEILIGEN KRUIS , fteedje en heerlykheid in neH E I S , eiland in Vrankryk, naar de kuft van Poider-Ooitenryk, 2. mylen van Wenen.
tou.
HEILIG ENS TAD , hooftftad van het Eisfeld in
H E I S T , kleine ftad aan den vloed Nette in OoThüringen, aan den oorfprong van de rivier Lei- ftenryks Brabant.
n e , keur-Ments toekomende, daar de keur-MentHEISTERBACH , beroemde Ciftercienfer abdy in
fifche regering over het Eisfeld is. De inwoners het hertogdom Bergen, tuilchen Bonn en Blanc»
zyn Katholyk.
kenburg.
HEILIGENTHAL, een kloofter in Franckenland,
H E I T E R S H E I M , zie He'idershetm.
pnder Wurtsburg behorende.
H E K , vloed in het graaffchap Lippe in WeftfaHEILIGENWALD, zie R/ichwM.
len.
HEILIGE O L I , zie Oleum Sanclum.
HEXERSHAUSEN , zie Beckerihaufen.
HEILIGHEID , is een titel die den pans van Ro- H E L , is een plaats onder de overloop van het
inen alleen gegeven word, gelyk men de koningen voorfte deel eenes fchips, daar men het touwwerk
en gekroonde hoofden Majefteit noemt.
eirz, bewaart, 00k dient het den opper-bootsman
.HEILSBERG, ALLERSBERG, kleine Had in Wer- tot een kamer.
rneland in Poolfch Pruiflen, aan den vloed Aller,
HELB , vloed in Thüringen by Weiflenfee en
benevens een fterk flot, en is de refidentie des bif- Gingen.
fchops van Wermeland, die te gelyk Prœfes in 't
HELCHIN , een dorp benevens een Hot in de kasPoolfch Pruiilen is.
teiten y Ryflel in Viaanderen aan de Scheide, daar in
HMLSBRON , fchoon en ryk Ciftencienfer kloofter den laatften oorlog, de generaals van het leger der
in Franckenland, waar in een abt is.
bondgenoten dikwils hun hooftquartier hebben geHEIMBACH , kloofter en Commandery van de nomen, en het leger zyn rendevous of beftemde
Johanniter orde dicht by Landau in de neder-Elfas. plaats gehad heeft. Het komt den biflehop van
Hier van heeft het beroemde Heimbachfche verge- Doornick toe.
lyk by de Johanniter - orde den n'aain , 't welk
HELDBURG, kleine ftad, amt, en fchoon ilot in
1382. tuflchen den groöt prioor van Duitfland en 't vorftendom Coburg, 3. mylen van Coburg, op
den heer-meefter van de Bailluage opgerecht wierd. een hogen berg gelegen , den hertog van Saxen
Zie Heermeiftet thum.
Hildburghaufen toebehorende.
HEIMBURG, vlek en amt op den Harts in 't vorHELDER, klein eyland in Holland op de Zuiderftendom r>..anckcnbu:g.
zee , tuflchen het eyland Wieringen, en het weftHu.MEATsii.s:, Had in 't aarts-ftift Keulen, i.myl einde van Vriefland.
fan Bonn.
HELDRUNGEN , kleine ftad , vefring en amt in
PitiMir::, klein Wirtcmbergilli fteedje , dicht Thüringen, in 't vorftendom Querfurth, den her1
fey ïrannten .!, in Zv\ahen, is m de Hiftorie van tog van Saxen-Weitienfels als een vrye ryksheeràcn H.mier-Oorl ^ cekei.t, weh.en graaf Everard lykheid toekomende. De veiling is wel aangelegt,
de viveoame t.jer- de cdellicden, die zieh hier met diepe grachten omringt, en de hooft-wai h^effc
tegen hem vcrzame't b'ckien, en tot een ktnteken 9. grote bâfrions.
een luei/ien z*'!v.„;en hamer op 7,y droegen, o p ' t
HEI FEN BURG , fterk flot in de Pragenfer-kreits
einde van de u.de eeuw voerde.
in Bohemen , dat voor onovcrwinlyk gehouden
HEIN RICH AU , voornaam en ryk Ciftercienfer word, maar den naam heeft van door fpoken bekloouer in 't vorüendom Mnnfterberg in Sileixen, zocht te worden.
7. mylen van Breflau..
HELFENSTEIN, graaffchap benevens een beveftigt
HEINRICKS , groot en welgeboud markt-vlek in flot in Zwaben, daar van is Geiflingen benevens
het tot een voritendom verheven graaffchap Hen- veel dorpen aan de ftad U l m , Blaubeyern aan het
neberg , een half uur van de ftad Suhl, ftaat zedert huis Wurtemberg, eindelyk na het uitlterven der
de dood van den hertog van Saxen-zeits tegenwoor- graven van Helfendem, Wiefenfteig ten deele aan
dig onder keur-Saxen.
Beyeren , ten dele aan Furftenberg benevens anHtiNRichsGRUEN, flot, vlek en heerlykheid in dere gekomen.
de Ellebogei-kreits in Bohemen , de graven van
HELFFTA , voorheen een nonne-kloofter , mi
Noftits toekomende.
een amt in het graaffchap Mansfelk, onder keurHEINRICKSSTADT , kleine Had in 't Bronswyk- Brandenburgfche Sequeftratie. Daar behoort een
fche, niet ver van Wolilenbnttel.
voorftad van Eifleben t o e , en hoort tegenwoordig
HEINRICHS WINCKEL , een pas in het Hanno- aan de ryksgraven van Flemming.
verfche, niet ver van het Hot StaufFenburg.
HELLEBAARDEN , zie Partifanen.
HELLIDA, H E L L I G , Meine vloed in Zweden in
HsiNSBiRG, keur-Keuls iteedje in het Gulikker
Zuider-Gothland, welke zieh beneden Ahaufen in
land.
HEINSBERG, fteedje in Graauwbundterland, aan de provintie Bleckingen in de Ooit-zee ilort.
den vooriteu Rhyn , tuffcheu Rasuas en FurfteHELLENBRUNN,fchoon luft-flut des\artsbiflcliops
aau.
"
" '"
~' '"•" '"""
<van Saltsburg, een uur van Saltsburg,
*"""
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HELLENSTEIN , berg-flot in bet hertogdorn Wurtemberg in Zwaben, legt boven de itad Haidenlieim.
HELLENTHAL , üad in 't aartsbisdom Trier.
HELLER, in Saxen maken twe eon ^penning uit,
en hebben haar naam van Ha^o, wyi cen^i-iener
een halven penning maaKt, vyarom zy CCK voor
dezen Halbler genoemt Giemen Andere^ waten
dezen naam van de ftaa liai in Zwaoen aneycen,
aaar deze foort van munt Let cerft zou geilagen
zyn.
HELLESPONT , 1.0 STKETTO

DI DARDANELLI ,

Finlandfchen zee-boezem , daar de vioed Wanda
daar in vak. •
HELSINGLUR , opene ftad op het eyland Zeeland
in Dersemarken aan de Sont. Het flot aldaar hiet
Cronenburg, dat een hooft en grensveitmg legen
Zweden is, en daar de grote toi van de ichepeii 9
die door de Sont paiferen, aan de kroon Dene*
marken betaalt word.
HELSTON, groot vlek in het landfchap Cornwal
in Engeiand/rwelk zitting en item in ?t Parlement
heeft.
HELTA , marktvlek benevens een kafteel in Zevenbergen, een inyi van Hermanftadt.
HELVOETSLUIS, zee-dorp in de provintie Zuic«
Holland, aan den] rnond van de Maas, daar een
haven is, waar in men de fchepen brengt die gekalfatert moeten worden. De reede tuiïchen dit dorp
en het eyland Goeree is zeer mini en veilig, en
van hier varen de paquet-booten twemaal 's weeks
naar Harwich in Engeland.
HEMAU, kleine Itad 111 de opper-Palts, 3. mylen
van Regensburg.
HEMID ,AMIDA, ftad in Natolien in Azien, welke groot en volkryk is, 00k een Turks Gouverneur en Chnften-aartsbiflchop heeft.
H E MING s TON , had in Sutfolk m Engeiand.
HSMISPH/ERIUM , de helft van den Hemel ,o£
aardkloot.

of, DÏ GALLIPOLI, is een canail van de Middelantfche-zee, 't welk den Archipel met de zee_ van
Marmora verenigt, en deze zee-engte is tauchen
Romanien in Europa en Natolien in Alia.
H ELL IGE A , zie Helletia,
HELMERSHAUSEN , marktvlek in neder- Hellen
aan de Hennebergfche grenzen, lioort onder het
amt Ooltheim voor de Röhn of Lichtenberg, en
komt den hertog van Saxen-Eylenach toe.
HELMET, kleine Üad in Lyfland, in de province. Eithland , 12. mylen ten noord- Ooften van
Pernau gelegen.
HELMONT, kleine Itad benevens een fchoon ilot
in Hoilants Brabant, in hct landfehapje Peeland,
aan den kleinen Aa-ftroom.
HELMS, kleine vloed welke op den Harts niet
HEMMENDORF, SALTS-HEMMENDORF , marktvlek
ver van Nordhaufen ontfpringt, en by het iteedje
in het oude graafichap Homburg in 't hertogdom
Heflerode in de Saltze valt.
Calenberg , in 't amt Lauenitein , den keurvorft
HELMSTADT, zie Hdmjiadt.
HELMSTADT, flot en vlek in Kriechow,het ade- van Hannover toekomende. Het heeft goede zoutbronnen, en in het naburige woud veel fteen-kolen,
lyk geflacht van Helmitadt toekomende.
HEMPSTEAD, ftad in Herfordshire in Engeland.
HELMSTEDT , middelmatige ftad in 't BronswykHENARES, vloed in nieuw-Caftilien, welke zieh
fche gebied, 5. mylen van Bronswyk, den hertog
van Wolffenbuttel toekomende, benevens een U- in den vloed Xalama ftort.
HENCKEL , graaflyke familie in Silefien , welke
niverliteit , die 1576. geflieht , en 1612. ingewyd
is. Darom heeft ze op 't einde van het jaar 1712. de vrye ftands heerlykheid Beuthen in opper-Sileiien
haar eerfte jubelfeeit gehouden. Daar is 00k een bezit.
HENEGOUWEN , graaffchap in de OoftenrykKatholyk Benediktyner kloofter, waar over de abt
fche Nederlanden , en een van de 17. provinvan Werden Prelaat is.
HELMSTAT , kleine ftad in de neder-Palts, 2. myl. tien, 't welk ten weften aan Vlaanderen en Artois,
ten zuiden aan Cambreiis, Picardyen en Champavan Heidelberg.
HELMUTE, xterk ilot in de Lyflandfche provin- gne, en ten ooiten aan het bisdom Luik en het
graafichap Namen grenit. Het heeft 24. fteden en
tie Letten.
95:0. dorpen, en den naam Haynaut , zo als het
HELOVIN, Zie Bec-Helovin
HELSINGBORG, open itad benevens een vervallen in 't Franfch biet, van den vloed Haina gekregen.
flot en haven aan de Sond op Schonen, de Zvveden Het zuidelyke deel bezitten de Franfchen, en daar
toekomende. Zy legt tegen over de Decnfche ves- in de fteden Valenciennes en Kamerik, het noorting Cronenburg in Zeeland, en hier wierd voor delyke ded het aartshuis van Ooftenryk.
HENELES, zyn kleine lichten welke in de zee
dezen de toi van de Zont betaalt, welke, na dat
deze plaats aan Zweden gekomen is,van de Denen fchynen te zwemmen, en van de fchippers voor
een teken van ongeluk , dat hun boven 't hoofï:
te Cronenburg ingenomen word.
HELSINGEN, HELSINGLAND, Zweeds landfehap hangt, aangezien worden.
HENGERSBERG , markt-vlek boven Hofkirchen
in Noordland, 't welk ten noorden aan Medelpadien en Jempteiand, ten weiten aan Dalecarlien, aan den Donau , in 't bisdom PafTau. Het heeft
ten zuiden aan het laatltgenoemde, en aan Geftri- zyn eigen landgericht en kloofter.
cien, ten ooiten aan den Bothnifchen zee-boezem ' HENICZIDA , dorp in Ongaryen tuffehen Do*
grenft. Het is vol bergen en boflehen, en komt brits en Wardein , heeft een kafteel en goede
pas , en quam voor dezen den vorft van Ze»
de kroen Zweden toe.
HELSINGFORS, kleine ftad benevens een goede venbergen , rruar tegenwoordig den keyzer
haven m Finland, in de provimie Nylan.d, aan den toe.
HEN-

HEîSf,

HEN. HEP. HEQ, HER, '.-3,1

H E N I E Y , ftad in Oxfordshire in Engeland, aan
HENNEBON-T, HA-NEBCNT, kleine ftad in nederde Teems, heeft zitting en item in 't Parlement.
Bretagne, aan den vloed Blavet in Vrankryk.
HENLEYNARDEN, ftad in het graauchap Warwyk
HENNEMARCK, Iandfireek in de Noorweegfche
in Engeland, aan den vloed Aine.
provintie Aggerhus.
HENNEBERG, een tot een vorftendom verheven
HENNIN,HENNIN-LIETARD, vlek en grâaffchap,
grâaffohap in de Franckifche-kreits, grenft ten oo- benevens ' een Collegie van de Koorheren van de
ftcn aan Thüringen, en daarin aan het Waimarfche Auguftyner-orde in de provintie Artois, 3.mylen
en vorftelyk-Zwartsburgfche gebied,ten zuiden aan van Arras, de graven van Boffu en de hedendaaghet vorftendom Coburg en het ftift Wurtsburg, ten fche vorften van Chimay noemen zieh daar naar.
weilen aan het Fuldifche en Heffen-Caflelfche geHEPPENHEIM , kleine ftad en flot in de Bergbied,ten noorden aan de vorftendommen Eyfenach ftraat.
en Gotha, 't Is van een taamlyke grootte, wat
HEPRES, vloed in Henegouwen, die by Chimay
bergachtig, doch vruchtbaar aan koorn, heeft ook ontfpringt, en niet ver van Maroilles in de Sambic
itaal, yzer en andere bergwerken. Voorheen be- valt.
zaten de vorilen en graven van Henneberg het
HEQÜINZ-BACHI, zo worden de lyfartzen van
gantfche land, tot dat in de 15de en iode eeuw de den Sultan genaamt.
beyde landsportien, die tegenwoordig tot het vorHER Ac, ftad in Woeft-Arabien, aan de grenzen
ftendom Coburg en Hildburghaufen behoren, door van het beloofde land in AzieB.
huvvlyk en andere voorvallen het keur- en vorHERACLEA , ftad in Rcmanien , benevens een
ftelyke huis van Saxen bekomen, maar Römhiki goede haven, welke voer dezen de hooftftad van
het door ruiling en koop gekregen heeft; en ein- Thracien was. Zy heeft een aartsbiffchop, onder
delyk in het jaar 1583. het noch overige land na den Patriarch van Conftantinopel ftaande, en is he't affterven des laatften vorfts van Henneberg Geor- den daags zeer vervallen.
ge Ernft uit kracht van een erf-verbroedering aan
HERACLEA DI PONTO, ftad in Natolien aan de
het gezamentlyk huis van Saxen vervallen is, en Zwarte-zee in Azien.
i66o.alzoverdeelt wierd,dat van de keur-vorftelyke
HÉRALDIQUE , BLASON , is een wetenfehap o'm
linie den hertog van Saxen-zeits te deel zyn gevai- de wapens van den hogen en den lagen adel recht
len de fteden en amten Sleufingen, Suhla, Kuhn- te veritaan en te verklaren, ook naar deszeJfs aart
dorf, Benshaufen, en uit kracht van het vergelyk andere wapens regelinatig en künftig uit te vinin 't jaar 1700. met koning Auguftus, Keuivorft den.
van Saxen getrofFen.de Hennebergfche ftemop ryksH E R A T , H E R I , de befte ftad van de Perziaanen kreits dagen, zynde ook een byzondere rege- fche provintie Chorafan, in een landftreek en aan
ring te Sleufingen aangelegt; maar deze gantfche een vloed van den zelven naam, daar de fchoonite
landsportie is nu zedert 1718. na 't affterven van Rozen groeien, en de befte tapyten van Perzien
hertog Mauritius Wilhelmus door keur-Saxen in be- gemaakt worden.
zit genomen. Wat de hcrtogen van Saxen-Weimar
HERBEMONT, ftad in het hertogdom Luxemburg
en Eyfenach btireft, en wel zo aïs het tegcnwoor- in het graaffchap Chiny, heeft een berg-flot, en legt
dig ftaat, zo bezit de eerftgenoemde de ftad en het 4. mylen van Montmedy.
amt Ilmenau, de laatfte net vlek en amt KaitenHERBERSDORF , welgeboud flot in neder-StierNortluim , en het amt Fiïchbcrg in 't gemeen, marken gelegen, voorheen het ftamhuis der uitgemaar 't welk in 't jaar 1707. door den abt van ftorven graven van dezen naam, maar nu de JeFulda weer ingeloft is. Het vorftelyke huis Saxen- zuiten te Grats toekomende.
Gotha heeft in de deling voor zieh, en naderhand
HERBERSTEIN, graaflyke familie in de keyzeruit de Altenburgfche Erfenis ontfangen de fteden lyke err-landen, die zieh in vele linien uitgebreyd
en amten Meynungen , Waiungen , Maflïeld , heeft, waar van 'er ook enige in Stiermarken en
Frauenbreitungen, en het amt Sand, 't welk alles Sileiien zyn. Zy bezitten het erf- kamerheers en
benevens de ftad en het amt Saltzungen in Thürin- het erf-fpys-ondragers amt in Karinthien, haar ftamgen de hertog van Saxen-Meynungen in *t bezit huis Herberiiein legt in neder-Stiermarken aan de
heeft, maar de ftad en het amt Themar benevens Feiftrits, aan de Ongarifche grenzen»
het kleine amt Behrungen zyn by de Römhildifch'e
HERBITZHEIM, zie Habltzheirn.
Ian dsportie £evoegr. Uit deze erffenis heeft HeffenHBRBORN, kleine ftad en berg-flot pp WefterCaflel ook de ftad en het amtSmalkalden,het kloo- wald aan de Dille, benevens een beroemt Gereforfter en de voogdy Herrenbreitungen, en by ruiling meert Gymnafium, dat door de Huizen Naflai**
legen andere goéderen het ilot en amt Hallenberg Dillenburg, Diets,.en Siegen bezorgt word, 4. m,
gekregen, wclke dne amten te zamen gemeenlyk van Marpurg.
de hee'lykheid Smalkalden genoemt worden. Voor
HERRRECHTINGEN , Wurtembergs kloofter in
't overige bezit de giaaf van Stolberg-Geudern het Zwaben, voorheen van de Auguftyner-orde, tufvlek en il : t Zwartza; maar het oude flot Henne- fchen Heidenheim en Giengen aan den vloed Brents
berg, 't welk tegenwoordig een vorftlyk Domein gelegen.
is, en waar naar iiet gantie land den naam voert,
HERBSTHAUSEN, vlek in Franckenland, een my?
legt 2. mylen van Meynungen in 't amt Maflïeld, van Mergentheim.
en daar zyn noch enige puinhopen van te zien,
HERCEGOVINA, zie Jrcqwina,
HBR€X;
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HERCK, Had en flot in k bisdoni Lulk; Sa5 een
vloed van den ?elven naam, aan de grenzen van
Brabant.
HERCOLE , klein eyland in de Toskaamche-zee
in Italien, met ver van Stato delli Preiidu waar toe
bet behoort,
, , _T
1
HEREFORD, hooftftad van net Iandicnap van ctezen naam- aan den vloed Wye m Engeland. Zy
beeft een birlcbop , onder den aartsbiiiehop van
Canterbury ftaandè-, en zend twe gedeputeerden in
k Parlement.
HEREFOIIT,HERTFORT, graaffchap in Engeland,
k welk ten noorden aan Shrop , ten werten aan
Radnor en Brecknock, ten zuiden arm Monmouth
en Gloceiler, en ten ooilen aan Worcefter grenit.
k Is een der vrachtbaarfte en gezondile landfchappen van Engcland , en deszelfs wol is zeer beroemt.
'SHERENEERG, fraai fteedje benevens een flot
en den titel van een graaffchap in Zutfen, niet ver
van den Rliyn, daar de graven van den ßerg reitderen.
H FR EN T , flot en vrye heerlykheid in Brabant in
het quartier van Leuven, de fainilie de Mot toekomende.
HERENTALS, fhd in k ooftenryks Brabant, aan
den kleinen vloed Nethe.

HER.
ï f E a ' Ï zie Üerck.
HERLAXTON, ftad in Lincolnshire in Engeland.'
HERUNG , vlek in het graaffchap Norfolk in Engeiand.
HERLISHEIM, Had en flot in de opper-Elfas, 4*
mylen van Schlettftadt.
HERMA , THERMA , GERMA , ftad in Griekenland,

in het landfchap Albanien, aan den .vloed Sacrio,
heeft een aartsbiiiehop, en legt 1. mylen van Scutari.
HERMANSTADT, SZEBEN, de eerfte van de Sech-

fifche Iteden en hooftftad van Zevenbergen, aan
den vloed Zeben. Zy is taamlyk groot, na de onde manier be vertagt,'word in de beneden ftad verdeck, en is byna rontom met grote dyken omringt, waar door men ze op enige plaatzen kan,
onder water zetten. Zy heeft enkele Duitfche invvoners, van den Luiterfchen Godsdienft, en een
beroemt Luiterfch Gymnaiium. De regering aldaar
is gelyk in de overage Zevenbergfche iteden Arifto»
cratifch, of uit de aanzienlykften beftaande, waar
by in de ftad de burgermeefter, maar buken dezelve de zogenaamde konings-richter of Comes van
de Duitfche natie de voornaamite peifoon prefenteert. Zy is de reiidentie der key/.erlyke Gouverneurs, en heeft zieh nook in den laatiien oorlog
der rebellen de keyzerlyke ge'hoorzaamheid onttrokHERESTALL, HERISTELL, flot in Weftphalen aan ken.
HFRMANSTEIN, zie Ehrenheit'hin.
de Wezer, het bisdom Paderborn toekomende.
HERMANYILLE, kleine Had inPicardyen inVrank-]
HERFORDEN, (lad in het graaiïchap Ravensberg,
3. mylen van Minden , den koning van Pruiiîen ryk.
toekomende, daar een vorftlyk vrouwen fuit van
HERMBACH, fteedje in k hertogdom Gulik, aan
den Gereformeerden Godsdienft is , wiens abdis de rivier de Roer.
een onmiddelbare itand van 't ryk, en zedert 1688.
HERMELYN , is een wit en zeer zacht bont
de princes van Courland Charlotta Sophia is. Het met vlakken, k welk de keurvorften aan bun keurbegiypt ook noch een ander adelyk kloofter, niet rokken gebriiiken, en k welk uit Mofcovien komt,
ver daar van, onder zieh, 't welk een dekaneile
HERMENGES, vlek in de provintie Hellingen in
heeft, en Hervord op den berg genoemt word. , Zwreden, een Zweedfche myl van den oever van
H E R I , zie Herat.
den Bothnifchen zeeboezem.
H B R I C , ADRAMITA, turks landfchap in k gelukHERMOGENITSEN , ketters onder de Chdftenen
kig Arabien in Azien.
in Africa in de voorgaande eeuw, die onder andeHERICOURT , kleine (lad en heerlykheid in het ren geloofden dat de ftof, waar uit de wereld begraaffchap Mumpelgard, die van den koning van ftond, ran de zelve eeuwigheid met God was.
Vrankryk noch bezeten word, fchoonze uit hoofde
HEEMOSHLLO, kleine en beveiiigde ftad in 't kovan de Ryswykfche vredehandeling aan den bertog ningiyk Leon in Spanjen, daar de beyde riviereii
van Mumpelgard had moeten overgelevert worden. Douro en Tormes te zamen lopen, 5. mylen van
HERINGEN, ftad, îlot en idem amt in Thürin- Miranda de Douro.
gen , aan den vloed Helm , in de zo genaamde
HERNATH , vloed in opper-Ongaryen , in het
goude weyde, den vorit van Zwausburg-Rudelllad graaffchap Barzod.
en de graven van Stoiberg in gemeenfehap toekoHfRNDAL, Xweedfch landfchap in Noorwegen,
mende.
tuflchen jempteland en Medelpadien.
HBRNÖSAND, ftad aan den Bothnifchen zeeboeHBRISSON, is een flag-boom met yzere pennen
vcorzien , die op een paal ruft, dat men hem om zem , benevens een fchone haven. Zy is de hooftkan draaien, ook op en neer ttekken, en daar door ftad van de Zweedfche provintie Angermanland,
en heeft een beroemd Gymnaiium Acaoemicum.
den weg epenen en fluiten kan.
HEROLDS BERG , heerlykheid in Franckenland ,
HE RIVAL , priory van reguliere Kanunniken van
de Auguiiyner-orde in Lotteringen op een berg de barons van Geuder , genaamt Rabenfteiner ,
gelegen , welke voorheen den pauifeiyken ftoel toekomende.
HEROU , ftad in Egyptien aan den Arabifchen
onmiddelyk onderworpen was, maar zieh in het
jaar 1710. zonder bewilliging van den paus onder zee boezem in Africa.!
HEROUT van een koning of gemenebeft, is een
het rechtsgebied van deif biikhop van Toul begeperlbon die den oorlog aankondigt, belegerde fte¥ej> heeft.
deii
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ûB opeifcrit ; en by toumooifpeleft : tiîtdelîngcn i r t koning van Groot-Brittannien ] was *er gefchil
der wapens, koningiyke kroningen, bylegers, en over derzelver bezic tuiichen den koning van Pmis»
andere plechtigheden zyn dienit moet waarne- fen en de voogden des jongen prinflen van Naflau,
maar 1714. wierd zy door het Leenhof van Luik
men.
HRRQPENRODE, Ciftercienfer nonnen-kloofter in den koning van PruiiTen toegewezen, en door hem
?
in bezit genomen.
r bisdom van Luik, niet ver van HalTelt.
HERREN-ALB, Wurtembergfche-abdy, en klooHERSTBERG, kleine ftad en flot in 't hertogdoia
fter, aan den vloed Alb, aan de Badilche grenzen Weftphalen, keur-Keulen toebehorende.
in Zvvaben.,was voor de Reformata van de CifterHERSTEIN , neder - Paltfifch ftecdje aan de
cienfer-orde.
Nahe.
- HERREN-BERCHTHEIM > groot dorp in FranckenH E R T E N , fchoon lufthuis, den graaf van Neffelîand by GolhorTen en Urfenheim, alzo na twe ade- roth toekomende, en in het keur-Keulfche gebied
lyke geflachten, die ! er voordezen hun reildentie niet ver van Linne gelegen.
liielden, genoemt, hoo-rt tegenwoordig onder AnHERTENBERG, ilot, vlek en heerlykheid in du
fpach.
Elleboger-kreits in Bohemen, de vryheren vaa
HTÎRRENBRMTUMGEN, kloofter en voogdy in 't Pifthtts toekomende.
HERTFORD, lit Hereford,
Henneberglche, ter rechte hand van de Werra, te~
HERTNECKjfterk Ilot in opper-Ongaryen,*t welk
gen over hct kkkuer Frauenbreitungen, hoort on»
in r jaar 1709. den rebellen door de keyzerlyken
der Heflen-Caffd.
HERRENGRUND, kleine berg-Had in opper-Onga- afgenomen wierd.
tyeneen myl van Neuioll, daar goede koper-mynen
H ER TOG , heeft den naam daar van , wyl de
fcyn.
hertogen in oude tyden voor het krygs-heir trokHERRENWERDT , kloofter der reguliere koor- ken, en dat commandeerden , 00k die gerecht?heren van St. Auguftyn by Chiemfee in r. aarts- handeiingen , die de graven als onderrechters niet
byleggen konden , beihffen moeften. De vier voorbisdom van Salisbury.
HERRIEDEN , kleine ftad in Franckenland, den. naamfte en oudfte hertogen in Duitfland waren
Beyeren, Saxen, Zwaben, en Franckenîand. Nabiflchop van Aichftedt toekomende.
HERAN BERG, ftad tuffchen Calw en Tubingen, derhand is deze waardigheid in Duitlland erflyk geworden , e;) hiet alzo hedendaags een hertog, die
ïn 't hertogdom Wurtemberg»
H E a R « GULDEN, een zilvere munt in 't Keulfche, of een hertogdom van 't Roomfche ryk te hen
draagt, of van hertoglyke ouderen geboren is. Deze
bedraagt 64. Albus.
HfcRRNKAusEN, fchoon lufthuis op den Harts, titel gaat noch voor den vorftelyken, en de oudfte
een myl van Ac ftad Wildemann in een vermaak- vorftelyke huizen in Duitfland voeren dien voor 't
iyke iandsdouwe , den keurvorft van Hannover grootfte gedeelte , welke tegenwoordig zeven in
getal zyn, naamlyk Beyeren, Saxen, Bronswyk ,
toekomende.
HERRN*TAD, ftad aan de Bartfeh,in het vorften- Mecklenburg, Holftein, Lotteringen, en Wirtemdom Wolau m Silclien, evenwel word zy tot het berg.
vorftendom Liegnits gerekent, en heeft 1706. volH ER TOGENBOSCH , gt'ote , volkryke en welbegens de Oud-Ranitedtfche Conventie drie Luither- veftigde nad in 't H elands-Brabant, daar zieh de
fche ktrken en een fchool gekregen. Deze plaats rivieren de Aa en de Dommel veremgen. Deze
is in het jaar 1710. door een brand gants ver- riviercn maken in de ftad veel grachten uit, en zy
heeft in haar omuek een fterke citadel > bniten drie
woeft.
HERNNSTEIN, berg-ilot en amt in de neder-Elfas Schanffen. De omleggende landftreek hiet deMeyeby Neuweiler, 't welk de raad van Straatsburg aan ry van 's Hertogenbofch, en is een van de 4. quartieren van Brabant. Men deelt ze in vier jurisdicden beer van Rofen verkocht heeft.
HERSBRUCK , kleine ftad in Franckenland in 't tien,welke zyn Oofterwyk, Kempenland, Peeland
Neurenbergfche gebied, dicht aan de opper-Paltfi- en Maafland.
fche grenzen aan de Pegnitz, 1. mylen van LaufHERTZEEKG , kleine ftad in de Saxifche keurKreits,3. mylen van Torgau,is den 16. mey 1723,
fen. Zy hoort de ftad Neurenberg toe.
meeftendeels afgebrand.
H I R ^ E , zie Val-Poorten
HERSEEELD* HERTSFELB, kloofter i n ' t hertog-

HERTZ BERG , keur-Hannoverfche Berg-ftad en

dom Bremen, 3, mylen van Stade, aan den vloed
Luhe,

flot tegen den opper-Hartz, by het Ochfenpfuler
meir in 't vorftendom Grubenhagen.

HrRSFELD, Zie Hirfchfeld.

H E R SILLONS , zyn planken ,met uitftekende yzere
p e n n e n , om de paffen daar door te fluiten.
HERSSPERG , refidentie-plaats van den graafReusfen Hendrik VIII. in Voigtland.
H ER ST ALL, zie Her eß all.
H I R S T A L L , barony in Brabant, welke de Prinsl'ien van Oranje van oude tyden herwaarts als een
leen van de Brabantfche hertogen en het bisdom
JLwjk bezeun hebben. Na de dood van Wühem

HERTZBERG ,

HIRTZBERG ,

fterk

berg-flofc

in het graaffchap Ziegenhain by Grebenau, hoort
de vryheren van Doringberg t o e , maar de landgraaf van Heffen-Caffel heeft 'er het Jus praefidii.
HERTZEGOWINA , zie Arcegov'ma.
HERTZFELD, zie Herfefeld.

HERTZHORN, kleine ftad in de provintie- Stormarn in het Holfteinfche, anderhalf myl ym Glucktadt,
D dd
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HERTZOG-AURACH,.kleineiilad, flot en amt aan
den vloed Aurach, in 't bisdom Bamberg.
HBRTZOGENBURG, vlek en ryke Proosdy m neder-Ooftenryk, aan den. vloed Trulen.
HERTZOGENÜEID , kleine Had m t hertogdom
Gulik.
,
r
H E R T O & M N r »e- Herforden.
HESBAYE % zie Hasbatn.

H E S D I N , HEBIN,, kleine, maar fterke en in een
moeras gelegene (tad aan den vloed Canche , in
het graaffchap Artois, tegen de grenzen van Picardyen, de kroon Vrankryk toekomende. De Franfchen' hebben 1710.. haar, fortificatien zeer vermerkt..
- H E SP ETUDES, zie Verde.

HET. HEV. HEY.
niet , nademaal men de Godheid met geen lîg~
chaamlyke ogen zien kon, maar deze ftryd heeft
ug met de dood van den voornaamften auteur ge~
eindigt.
HETMANN., is in Polen zo veel als kroons-veldheer, en by de Cofakken in de Ukraine zo veel.
als commanderende generaal, welke een leenman
van den Czaar van Moskovien is.. Dit îaatite amfc
wierd voor enige jaren door den beruchten Mazeppa bekleed» die 1708. in november tot den koning.
van Zweden overging,, en daarom door den czaar
Petrus I. van alle zyne goederen en waardigheden
berooft wierd. De tegenwoordige Hetmann der
Cofacken hier. Skoropatzki,, en refideert te Gluchow.
H E T T E R , amt in *t hertogdom Kleef aan dem
Rhyn, den koning van Pruiffen toekomende.
HEXTGAU , landfehap in de neder -Elfas , o m
Seltz herom. Het hoort de graven van Hanau
toe.
HETTs TEDT, kleine ftad in het graaffchap Mans«
feld.
HETZENDORF r ruft-flot benevens een fchonen
tuin in Ooftenryk, niet ver van Wenen, den prins,
van Lichtenftein toekomende.
HEVAUX, kleine ftad "in- het bisdom Combrailk:
in Vrankryk, 4. uren van Montaigu.

HESSBERG , lang gebergte in Franckenland", daarop veel hafel-noten groeien.
HESSEL, vloed in het graaffchap Ravensberg. in
Weftphalen, die in de Eems valt.
HESSEN ,. landgraafifchap in de opper- Rhynfche
kreits, 't welk ten noorden aan het bisdom Paderborn , en hertogdom Bronswyk ,. ten ooften aan
Eisfeld en Thüringen:, ten zuiden aan het Fuldifche land en Wetteravien , en ten weilen aan
de graaffchappen Naffan , Witgenftein , Hatsfeld en Waldek grenii *Het word in opper-en
neder-Heften verdeelt ^ waar van het laatftHEUBACH, HEUWACH, kleine ftad,benevens een
genoemde ,. als het noordelyke deel , om de
Werra,, Fulda, Schwalm > Diemel en Wezer legt, fchoon flot in 't hertogdom Wurtemberg in Zwa*
€n den landgraaf van Heften-Caflel toekomt; het ben, een myl van 't Zwabifche Gemund.
HEVEKLEJ,, flot en.heerîykheid in Brabant, dicht
andere, als het zuidelyke deel, legt om de Lohne
herom^, en hoort meeftendeels den landgraaf van by de ftad Leuven ,, aan den vloed Dille en de
Heffen-Darmftad toe.. De Caffelfche Linie is den Beek Fura, het hertogîyke huis van Aremberg toehervormden Godsdienft toegedaan ,. en moet tot komende.. Omtrent 500. fchreden daar van is een
fcare meerderjarigheit volle 25. jaar hebben; daar- kloofter de Celeftynen ,. daar deze hertogen hun,
entegen belyd de Darmftadfche den Luiterfchen* erfFelyke begraafplaats en ftamboom hebben.
HEUKELOM., kleine ftad aan de rivier de Linge
Godsdienft, en heeft uit kracht van een privilégie,,
dat zy van keyzer. Ferdinand IL gekregen heeft, in het graaffchap Holland.
HEUSDEN, een welgeboude van natuur en door
maar achttien jaar; nodig om meerderjarig te zyn.
leder van deze beyde vorftelyke linien heeft weder kunft beveftigde ftad en flot in Holland, aan de
een ge'appanageercle of uitgezette Knie 9 naamlyk grenzen van Braband, aan een arm van de Maas
de Caffelfche die van Heflen-Rhynfels, die Rooms- gelegen,. tegenwoordig de Verenigde Nederlanden
gezind is, en«zieh weer in twe takken verdeelt, toekomende.
HEUSDOKFF, amt in Oofterland, den hertog van
naamlyk te Rotenburg en Wanfried* welke beyde
00k den Roomfchen Godsdienft: zyn toegedaan : Saxen-Weimar toekomende.
H E us Ei BERG, zie Inßlbzrg,
van de Darmftadfche flammen de landgraven- van
H E U S T , kleine fizdin Poolfeh Pruiffen.,, in. Wer»
Heffen-Homburg af,. die den hervormden Godsmeland.
dienft toegedaan zyn..
HEUWACH:, zie Heubrnh..
HESSEN,,fchoon vorftelyk Wolffénbuttels luft-en
amt-huis, benevens, een vermaaklyken tuin, drie
HEWECÄE , kleine Had in opper-Ongaryen, den:
mylen van Wolffenbuttel, achter den zo• genaam- beroemden Ongerfchen graaf Caroli-toekomende..
den Heffendam gelegen.
HEXAM , ftad m Engeland in de provintie NortHESTON. * ftad in Middlefex in Engeland,, daar humberland, aan den vloed Tine.
äe.fchoonfte tarwe groeit, en hier van word het
HEYDE, oude harony i n ' t ooftenrykfch Vlaanferood op de koninglyke tafel gebacken.
deren aan de Scheide, niet ver van DtndermonHESYCHAST.a, ketters in, de Oofterfche-kerk in de.
de I4de eeuw.» welke zieh beroemden van een byHEYDE,vleli in Dithmarfen inHolftein,den herfcondere gemoets geraftheid te bezitten, en zeltza- tog van Holftein-Gottorp toebehorende.
me gebaarden maakten , waar by zy voorgaven
"HEYDE, een ichoon vorftelyk flot en îufthuis m,
aangename mgevingen te hebben, Onder hen neder-Heflen aan de Fulda, by Melfungen, in 't
fcelfsontftond 'er, een gefchil over de verheerlyking amt Spangenberg, onder Heften-Gaffel behorenWtt, den. Heyland,, of de glans,. waar mee Chriftus de.

Ipafthenen: wjerA,,mL het Godlykc wezen zy of

HEinE^Boa^ ftad en flbtf: meeftendeels met
dyke«

HEY. HHA. HIA. HÏD. HIE.
•âyken omringt in de Pilsner-kreits in Bohemen^
heeft in 't jaar 1716. een zwaren brand geleden.
HEYDECK, kleine ftad , flot en heerlykheid in
Nordgau, aan den vloed Rednits gelegen, enPaltsNieuwburg toekomendè.
HEYDELBEEG , zie Heidelberg»

HEYDELsHEiM,teur-Paltiifch fteedje in de nederPalts, in Creichau.'
HEYDÎLSHEIM, zie Heidenheim.
HEYDENBN, zie jifgodendimaars.

' HEYDÈ-PARC, word de koninglyke diergaarden
hy Londen genaamt, daar men des zouiers zyn
vermaak met ryden en wandelen neemt, gelyk'in
den Haag in 't Voorhout.
HEYDERSDORFF, flot en heerlykheid in nederOoftenryk, niet ver van Schönbrunn. Het is het
ihmhuis van het vryheerlyk geflacht van Heyders4orff.
HEYDUCKEN, zyn de voetknechten der Ongarifche Nationale troepen. Hunn-e wapens zyn vuiftxoers, tefchinken, pieken en Tichakanen. Op zy
dragen zy zabels of zo genaamde pallaflen. In opper-Ongaryen vind men een foort van vrye Heydukken , welke in het Turkfche vredens traktaat
•uitdruklyk verklaart zyn onder 's keyzers macht te
flaan.
HEYER, fteedje in het Naffau-Dälcnburgfche, is
«723. te enemaai afgebrand.
HtYsANT, zie Ouéflant.

HIE. HÏG. HIL;
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H I E R E S , ftad aan de kuft Tan Provence, tegen
oyer de Hierifche eylanden, 2. mylen van Toulon.
.
HIERISCHE EYLANDEN , zyn enige eylanden

m

de Midddantfche-zee aan Provence, den komng
van Vrankryk coekomende.
HiEROKYMiTEN , Roomsgezinde munniken m
Spanje en Italien, anders Heremyten van St. Hieronymus genaamt. De verf hunner kleding is caftanje-bruin, en zy volgen den regel van St. Augustinus. Hun voornaamfte verblyfplaats is te Lupiana
in Spanje , in het bisdom van Toledo , en hun
komt 00k het Efcuriaal en het kloofter van St. Julius toe, waar in keyzer Karel de Vd-e geftorven is.
HIESMES, kleine ftad en Landfchap in Normandyen.
HIGHAN , ftad in Suffolk in Engeland.
HIGHAMSERRIES , ftad in Northamptonshire m
Engeland.
HIGH-CHURCHMEN , zyn in Groot-Britrannien

dezelve , welke de Presbyterian en niet eens uit
politie dulden wilden, en beduid zo veel als luiden
van de hoge kerk, of hoogvliegers ; daar in tegendeel de Low Churchmen , of die van de läge kerk,
de Presbyterianen als broeders zoeken over te halen, en hun zeer graag een politieke verdraagzaamheid toeftaan, warom zy van de High-Churchmen
niet anders als in Duitiland ten tyde van Calixtus
de Syncretiften van de Theologanten, aangezien
worden.
. H E Z F E L Ü , zie Raidingsfeld*
HIGHLAKE, kleine, plaats in Engeland in de proHHALIS , lange ftraat, welke zieh door de gantvintie Cheshire, daar de vloed Dee in de Ieriche«
fche ftadt Cairo in Egypten uitftrekt.
HHAXIB, een foort van Turkfche priefters, wel- zee valt.
HIGH-TREASON , zie Hoogverraad.
ke in de Mi squeen van een verheve plaats enige
HIGH-WAYMAN , word in Engeland een rovef
kapittels uit den Alcoran voorlezen.
HIAMUEN , fchone en Heike koopftad in China, genaamt, welke vermomt de Reizigers op de wein de provintie Fockien, op een eyland, van waar gen aangrypt en plündert, en wanneer 'er in een
de waren uit China naar Indien vervoert wor- nabygelegen dorp enige opftand komt , zieh te
paard gewoon is weg te pakken.
den.
HIGUERA, ftad in 't koningryk Andaloufien in
HIDALGOS, zyn de gemene edelluiden in Spanj e n , die, behalven in Arragon, geen landgoederen Spanje, 8. mylen van Lucar la Major.
HIJAR , zie Hyar.
©f rechtspleging hebben, maar in fteden wonen.
HILAS, kleine ftad en flot in nieuw-Caftiîien, in
HitLMER, ineir in Zweden, tuiTchen Nericien
Spanjen.
€n Sudermanland, is 9. mylen lang en 4. breed.
HILBE-ISLE, eyland in Engeland by het landfehap
HÏELTES , vloed in het koningryk Leon in SpanCheshire, daar de rivier Dee in de zee valt.
Jen, welke zieh in den vloed Guebra ftort
HIENEFELD , zie Hunfeld.

HIEKAK, zie Terak Agetnu
HIERARCHIA, hiet eigentlyk een heilige regering,
gelyk zommige diergelyke Hierarchien onder de
Engelen Hellen. Tegenwoordig word inzonderheid
van de Roomsgezinden de paullyke regering zo genormt , hoewel de proteftanten, die noch bifTchoppen en aartsbiftchoppen hebben, zieh 00k van dat
woord bedienen kunnem Van de Catholyken worden de Engelen in drie Claflen verdeeld: De opperfte
rang der Engelen-Hierarchy begrypt Seraphim, Cherubim en Thronos, dat is, de Seraphinen,Cherubinen en Thronen, de middelfte Dominationes, Virilités en Poteitates, heerfchappyen, krachten en machten , de laagfte Principatus, Archangelos en Angelos,
srorßcndommen, aarts-Engelen en Engelen.

HILDBURGSHAUSEN , HILPERSHAUSEN , ftad en

amt aan den vloed Werra, benevens een fchoon
flot in 't yorftendom Coburg. Zy is de refidentieplaats des hertogs van Saxen-Hildburgshaufen , welke tegenwoordig Erneftus Fredericus genoemt word,
den 17, decemb. 1707. geboren, en zieh met Carolina graaf Filip Carel van Erpach-Furftenau's dochter den i9.juni 1726. in den echt begeven heefr.
In 't jaar 1716. heeft de vorige hertog een patent
uitgegeven, en den genen, die in de nieuw aangelegde nieuwftad voor de middelfte poort te Hildburgshaufen bouwen en zieh ter nêer zetten willen , niet alleen zekere landen en het bouwhout
vry laten leveren, maar 00k een twintigjarige vryheid van laften en tollen belooft. Het Gymnafium
Illuftre aldaar heeft 1726. weer opgehouden*
Dddx
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HiiDESHEiM, bisdom tuffchen het Bronswykfche
en het Hannoverfche gebied gelegen , wiens biifchop een onrniddelyke ryksftand is, en als wy'biffchop onder het aartsbisdom van Ments bchoort.
Het word in het kleine en grote itift verdeeît ,
waar van het eerfte drie amten en het andere i r .
onder zieh begrypt. In 't jaar 1 7 n . ontitonden
'er eni°-e gefchillen tuffchen het keur- en vorftlyk
huis Bronswyk- Lunenburg , en het Domkapittel
van Hildesheim, wegens veel religie-bezwaarniffen,
daar de Luiterfche inwonersvan het ftift overkbagden, als 00k over het brouwen van de ftad Hildesheim , warom 'er keur-Hannoverfche en vorftelyk-Bronswykfche troepen in^ het ftift trokken, en
de ftad Hildesheim benevens andere plaatfen bezetteden. Deze grieven zyn wel in het zelve jaar
door een opgericht reces in der minne bygelegt,
maar het ftift en de ftad Hildeskeim is evenwel
noch met enige keur-Hannoverfche troepen bezet
gehouden. De tegenwoordige biffchop is de keurvorit van Keulen Clemens Auguftus, uit het huis
van Beyeren, die 'er den 8. febr. 1714. toe verkoren is.
HILDESHEIM , hooftftad van het bisdom van de2-en naam, waar over het huis van Bronswyk het
erf - befchermings - regt heeft. Zy is groot en be«
veftigt, en legt aan den vloet Innerfte, die haar
in de oude en nieuwe ftad fcheyd. In de ftad zyn
uit hoofde van het Weftfaaliche vredens traclaat,
6. kerken benevens de ftads-fchool van den Luiterfchen Godsdienft. Zy legt 10. myl. van Halberftad.
HILDESHEIM, kleine ftad in de Eiffel, den keur.yorft van Trier toebehorende.
HlLDEWARDESHAUSEN , HlLVERHAUSEN ,

OUd

iK)nnen-kloofter in 't vorftendom Calenberg, onder
Jkeur-Hannover behorende.
HILDSCHIN , ftad in Silefien in 't vorftendom
Troppau, daar de Oppa m de Oder loöpt, benevens een fchone burg,. de graven van Gafchin toebehorende.
HILISFORD , groot vlek in de provintie Kent in
Engeland, aan den vioed Methway.
HILGFNBACH, vlek en amt in 't graaffchap Siegen, waar toe een Premonftratenier nonnen-klooiter, met nam en Keppel, behoort.
HIXLERSLEBEN , amt in 't hertogdom Maagdenburg, voor enige jaren door den koning van Pruislen aan de Univeriiteit van Hal gefchonken.
H I L L E S H E I M , H E Y L I S S £ M , GQÏ1 I k c l l t v k k , HUar

ikar by een goede pas aan de nieuw aangelegde Brafoantfche linien, daar de hertog van Marlborough
Biet het leger der bondgenoten 's nachts tuffchen
den 17. en 18. Jul. 1705. gemeide linien overmeeftert , en een goede viétorie op de Franfche
cn Beyerfche troepen bevochten heeft.
HILPERSHAUSFN, zie Hüdburgihaufen.

HILPOLTSTEIN , BIPOLSTEIN, kleine ftad en flot
tuffchen Gravenberg en Petzenftein, is een Neurenbergs pleeg-amt.
HIES , beroemd woud en gebergte aan deze
2>yde van de Leine la het vorftendom Calenberg,
waar naar de ftaa iiudesheim. genoemt is,

• HUSTE,marktvlek in 't amt Blumenau in 't voS
ftendom Calenberg, den keurvorit van Hannover
toekomende.
HILVERHAUSEN, zie Hildewardesbaufen.
H I M E R A , zie Termini.

BIMMEL-BRUCK , ftad in 't vorftendom Mindert
in Weitphalen aan een kleine rivier, welke niet
ver van Petershagen in de Wezer valt.
HIMMEL-CRON , voorheen een Cütercienfer nonnen kloofter en abdy in 't markgraaffchap Bayreuth,
tuffchen Culmbach en Gefraes, maar nu een amt,
daar de vorft dikwils gewoon is zyn vermaak tenemen.
HIMMELPORT, flot aan den vloed Oeft in 't her»
togdom Bremen.
HIMMELS-PFORTE , voorheen een kloofter, nu
een vlek en amt in de nieuwe-marck Brandenburg.
HIMMELS-PFORTEN, vorftelyk ftift en vrouwen
kloofter van de Giftfreien fer-or de in Franckenland,.
onder Wurtsburg behorende , wiens abdis zed'ert
1717. een gravin van Althan is.
HIMMELS-PFORTEN, zie Ttfchnow'its.

HIMMELSTEDT, voorheen een kloofter, nu een
amt in de nieuwe-marck Brandenburg, niet ver van
Berlinicken.
HIMMELSTEIN , kleine berg-ftad in de Ellebogerkreits in Bohemen.
HIMMELSTHUR , luft-flot niet ver van Hildes*
heim.
HINAGOA , YNAGOA, een van de Lucäiiche ey^

landen in America.
HINDELOPEN, kleine ftad aan de Zuider-zee ü v
Weftergoe in Vriefland.
HINDERLAAG, is een krygs lift, waar van men
zieh met behulp van een hegge , een bofch, of
gracht, waar in men zieh verbergt, bedient, om
den vyand met voordeel të overvaîlen, en hem
gevangenen, paarden of levensmiddelen af te zetten.
H I N G A N G , grote ftad in de Chineefche provintie,
Xenfi in Aden.
HINGHAM, ftad in Engeland in de provintie Nor-J
folk, 80. înylen van Londen.
HINGHOA , grote ftad in de provintie Fockien in.
China in Azien, en de hooftftad van een landfehap
van den zelven naam, 't welk veel zyde en ryftr
heeft.
HINSBERG, kleine ftad en kloofter in 't hertogdom Gulick, daar in 't jaar 1711. 48. huizen benevens gemeide kloofter en een kerk door een brand
zyn in de afeh gelegt.
H10, kleine ftad in weft-Gothland inZweden,
aan het meir^Weter.
STORING, kleine ftad in noord-Jutland, tot het
ftift Alburg behorende.
HiPPON, zie Bona.
HIRSCHAU , vlek of kleine ftad in het bifdom
Regensburg, 2. mylen van Suitsbach. Van de inwoners dezer plaats verteilen ze allemande een von dige hiftorien. Het hoort den keurvorit van Beyeren toe.
HÎRSÇHAU •# benediktyner kloofter in 't hertogdom-

HIR. HIS. HIT.
l o m Wurtenberg, niet ver van Calw, daar voorbeen een vorflelyk kloofter fchool was, maar't is
1692.. door de FranfTchen afgebrand.
HI.KSCHBE^.G , volkryke ftaH in het erf-vorftendom Jauer in S:lefien r daar de Bober en Zacke te
zamen komen, 7. mylen van Liegnits. Een myl
van de itad zyn de beroemde Schafgotfche gezondheids baden te Wannbrunn. Buiten deze itad is
1709. uit xracht van de oucl-Ranftedtfche conventie
een Luiterfche-kerk en f'chool aangelegt.
H1K.SCHBFRG, kleine ft ad ter rechter hand van de
Saaie, benevens een flot in Voigtland, den graaf
Reuilen toekomende, daar ook een van deze graven zyn verblyf houd.
HIRSCHBERG, DONA , ftad en flot in de Buntzfouer-kreits in Bohemen.
HIRSCHBRUCK, zie Hersbruck,
HIRSCHFELD, HERSFEL'D, was voor dezen een

Voorname abdy, maar die in het Weftfaalfche vredens traktaat 1648. gefeculanfeert , en het huis
vanHeffen-Caffelals een vorftendom overgegeven is.
Het legt tuffchen neder-H effen , Thuringen , en
liet Fuldiiche land, en de hooftitad hiet ook Hirfchfeld, welke aan de Fulda, 6. mylen van Eifenach
legt, taamlyk groot is, en een Gereformeert Gymnafium , vorftlyk flot, ook een fchone en ryke
'ftifts-kerk heeft.
HIRSCHFELDAU, kleine ftad in opper-Lufatien ,
een myl van Zittau, den raad van Zittau toekomende.
HIRSCHHEYD, kleine ftad in \ ftift Bambergv in
Franckenland, aan den vloed Rednits.
HIRSCKHORN, kleine ftad en fterk flot aan den
Necker, boven Heydelberg, die voorheen de heren van Hirfchhorn toebehoort heeft, maar 1632.
als een leen aan keur-Ments vervallen is.
HIRSCKSTEIN, flot op een berg, een myl beneden de ftadMeiffer* aan de Elf, die van Felgenhauer
toekomende.
HiRTSBrRG , fterk berg-flot in het graaffchap
Ziegenhain in Heffen, 't welk een vryheer van Döringenberg toekomt, maar door den landgraaf van
HerTen-Kaffel met manfchap bezet word.
HisiNGEN HING , Zweedfch eyland aan den
mond van de rivier Gothelba in de provintie Bahus
in Noorwegen, tegen over de ftad Gothcnburg.
HispANioLA, zie St Domingo*.
HISTERRYK, zie iflria.

HISTOHIE , zo word of de gefchiedenis zelfs, die
'er voorgevallen is, of het fchriftlyk verhaal daar
van genaamt. Die zulk een opitel maakt word
Hiftoricus of Hiitoriographus genaamt.
HIÏHAUHAZÏN, ftad in de Portugeefche Capitanea St. Vincent in Braziüen in zuid-Am erica.
HiTHE, ftad en haven in Engeland, in de provintie Kent, en is een van de 5. havens, die ieder
2. gedeputeerden in het Parlement zenden.
HiTrANTscHE EYLANDSN, zie Scbetland,
HITTEER-SCHANS , welbeveftigde fchans op de
Elf, niet ver van Pinneberg, 3. mylen van-Hamburg.
HITTONA > zie Aiton0>

HïZ. HOB, HOC.
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HIZACKER , ftad in het graaffchap Danneben?,"
in het Hannoverfche gebied, is voorheen de reiidentie des hertogs van Wolffenbuttel geweeft.
HLUBOKA, zie Frauenberg,

HOBLERS, zyn in Engeland zekere foldaten die
aan de kuiten wonen, welke paarden houden moeten, om hier mee fchielyke tyding te brengen wanneer 'er wat gewichtigs aan de zee voorvalt.
HOBRO, kleine Deenfche ftad in noord-Jutland,
4- mylen van Raeders aan het Cattega*, benevens
een haven, behoort tot het ftift Arhus.
HOCHBERG , markgraaffchap in neder-Baden ,'
tuffchen de heerlykheid Ufenberg en Brisgau, den
graaf van Baden-Durlach toekomende. Het ilot
Hochberg legt by Freyberg in Brisgau, en is het
ftamhuis der markgraven van Hochberg, waaruit:
de markgraven van Baden afftammen , maar is tegenwoordig gants geruineert.
HOCHBNWART, zie Hohenwart.

HOCH-EPFAU, flot en heerlykheid in Tyrol,den
graaf van Fuchsberg toekomende, het is het ftamhuis de aloude graven van Eppiano.
HOCHFELDEN, kleine ftad en flot in de nederElfas , onder de landvoogdy Hagenau behorende.
HocHHEiM,aanzienlyk vlek in 't aartsbisdom van
Ments vierdehalf myl van Franckfurt, is door den
beften wyn, die aan den Main waft, beroemt, en
hoort het Domkapittel tè Ments toe.
HOCHIEN, ftad in China , in de provintie P e king , welke over 17. andere fteden te bevelen»
heeft.
HOCHKIRCHEN, kleine ftad in Silefien, een um
van Liegnits.
HOCHROSEN, fteedje in de Lyflandfche provintie
Letten, rz. mylen van Riga.
HOCHSTADT , fleedje op een hoogte , een uur
van Hanau, en anderhalf myl Bvan Offenbach, de
graven van Hanau toekomende. Is wegen zyn goeden wyn beroemt.
HOCHSTET, kleine ftad en flot aan de Aifch in
Zwaben in het hertogdom Neuburg aan den D o nau, daar de kleine vloed Egweid in valt, tuffchen
Donauwaert en Dillingen; by deeze ftad wierd in
't jaar 1703. de keyzerlyke Generaal Styrum door
den keurvorft van Beyeren geflagen, maar den 13.
aug. 1704. is 'er een van de grootfte veldflagen vanonzen tyd tuffchen de Keyzerlyken met de Geallieerden tegen keur-Beyeren en de Franffchen voorgevallen r en de maarfchalk deTallard met izoocv
man van zyn befte militie do©r den Engelfchea
hertog van Marlborough op difcretie gevangen genomen.
HOCHSTRASSEN, kleine ftad in neder-Ongaryen.
aan den Donau, 2. rnylen van Raab.
HÓCHST , kleine ftad en amt ter rechter hand
van den Main, niet ver daar van daar deze den
kleinen vloed Nidda- ontfangt , een myl beneden Frankfort, i n / t aartsbisdom van Ments gele-;
gen.
HocKENHEiM , kleine plaats in de nederPalts,
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HOCKERLAND of POMESANIEN ,landfchap inFruis- land. Van dit hoge verbond is Engeland en Porfen by Elbingen herom, ten dele den koning van tngaal 1712. afgetreden, en hebben met Vrankryk
Polen , ten dele den koning van Prmflen toeko- een ftilftand op enige maanden, en naderhand vremende.
de gefloten. De Noordfche- Gallieerden wierden
HODEN, ftad in Africa i n ' t land der Zwarten, voor de geflote vredes traktaten van 1719,1720,
172.1. de kronen Denemarken, Polen, Moicovien
in het koningryk Gualata.
HODSEBRO, HOLSTEERO, ftad in het ftift Rypen en Pruiflen genaamt, welke tegen de kroon Zweop het half Eyland Jutland 15. mylen ten noorden den met elkander in verbond Honden.
H O G E - M I S , HOOG-AMT , is by de Rooms-Kavan Rinkiöping.
H O E F T , veiling in Pools-Pruiilen, ciaar zich de tholyken die gene, welke van den opperften GeeftWeiilel in 2. armen deelt , 5. mylen van Dant- lyken op zon-en feeft-dagen voor het hoog aitaar
op den gewoonlyken voormiddags - tyd gelezen ,
HOEICHEU, ftad in China in de provintie Quan- en waarby in het choor gemuficeert word.
tung, welke 9. andere lieden onder zich heeft, Noch
HOGERHUIS , zie Parlement van Groot-Brittaneen andere ftad van dezen naam legt 'er in de pro- nïen.
vintie Nanquing, welke over 5. andere te gebieden
HOGIAS, zyn die gene in Turkyen, welke de
heelt.
jeugt de wet voorlezen,en dezelve in den Alcoran
HOEKER , is een zeer licht Hollands fchip van ge- onderwyzen.
lyke dwarsbalken, achter rond als een Fluit, zomHOGUE, voorgebergte by Cherbourg m Vranktyds met een kleine fpiegel voorzien. Het heeft ryk , 't welk de noordlyke en ooftlyke kuft vau
een grote maft, en is zeer bequaam tot zeylen en Normandyen te zamen hangt. De haven aldaar
laveren, inzonderheid op de vaarten in Holland.
word door een fort , llile a Madame genaamt»
HOF , ftad en ftot aan de Saai , in Voigtland, befchut.
wiens hooftftad zy is. Zy hoort den markgraaf
HOHBERG , een graaflyk geflacht in Siiefien, rt
van Bayreuth t o e , heeft een Gymnafïum, legt 4. welk fchone heerlykheden in 't vorftendom Schweidmylen van Schlaits, en ftond den z8. januari 172.20 nitz bezit.
brand uit.
HÖHE , een gebergte in opper-HelTen, by Hom*
HOFALIZE, kleine ftad aan den vloed Ourte in burg vor der Höhe.
't Hertogdom Luxemburg, tuflehen Luik en LuHOHE MAUTH, welgeboude ftad op een hoogte
xemburg.
aan de NeiiTe , in de Chrudimer-kreits in BoheHOF-EEFREYTE, zyn in Wenen en ook in enige men.
HOHE SCHWARM , zie Sorbenhnrg.
andere fteden der keyzerlyke erflanden zodanige
HOHEN-ASPERG , berg-flot in 't hertogdom Wur*
kunftenaars en handwerkslieden, die geen burgers
zyn, maar als keyzerlyke Hof-bedienden onder het temberg in Zwaben, 3. uren van Stutgard. In 't
jaar 1688. wierd dit flot door de Franfehen veroHof-maarfchalks amt ftaan.
HöFFLF.iN,marktvlek enflot in neder-Ongaryen, vert , en al het gefchut, dat men op enige tonnen
gouds fchatte, weggenomen, en de vefting-werken
ttaar den kant van Oedenburg.
HOF-GERICHT IN SILESIEN , is in enige vorften- geruineert.
HOHEN-AURACH, zie Aurach,
«lommen een byzonder gericht, waar in de HofHOHENBAAR, zeer fterk berg-flot in de ElfasJ
rechter prefideert, dien 4. of 5.erf-fchouten alsHoffchepens toegevoegt worden. Deze, na dat zy een boven Zabern, den biflehop van Straatsburg toekor
eed gedaan hebben yan trouw te zullen handelen , mende.
HOHENBALDERN, zie Baldem.
moeten de vonniflen, die door het opper-amt geHOHENBERG , graaffchap in 't Zwarte Woud iri
wezen zyn, ter executie brengen.
HOFHEIM, kloofter in opper-Heflen , 2. mylen Zwaben , het huis van Ooftenryk toekomende ,
^an Darmilad, 't welk de landgraaf Filip in 't jaar aan den vloed Necker. Het word in het opper-en
1534. tot een van de grote gafthuizen in Heffen neder-graaffchap verdeelt.
HOHENBERG , heerlykheid en fchoon flot in Kavefordineert heeft.
HOF-KIRCHEN, flot en vlek aan den Donau in rinthien.
HOHENBURG , flot en heerlykheid in Zwaben, in
Beyeren, een myl van Vilshofen, de graven van
't vorftendom Oettingen.
Hof-Kirchen toekomende.
HOHENBURG , Hot in 't bisdom Wurtsburg in
H O F - R E C H T , OP HET HOF-RECHT STAAN, dat
is met elkander vrindelyk omgaan, evenwel z o , Franckenland, de daar by gelege ftad niet Allersdat het hem aan zyn vecht wegens enig voorgevalle perg.
HOHEN-ECK, fterk flot en amt in Franckenland,
ongelyk of twift niet nadelig zy.
HOGE GEALLIEERDbN , worden eigentlyk ge- niet ver van Windsheim, op een hogen-berg^ den
noemt de Mogentheden, die zich in den laatften markgraaf van Bareuth toekomende.
HOHEN-ELB , kleine ftad en heerlykheid in Booorlog tegen Vrankryk verbonden hadden, naamlyk de Roomfche keyzer, het H. Roomfche ryk, hemen, in 't Boheems Wrchlaby genaamt , daar
de koningin van Engeland, de# koning van Portu- de blf, die niet ver daar van in de Silefifche heergaal en PruilTen, gelyk ook de hertog van Savoyen lykheid Kynait ontfpringt , tot een rechte vloed
en M°^ e n a > benevens de vrye republiek van Hol- word. Zy legt dicht aan de Silefifche grenzen, 7,
mylea

HOKT;
trwlen van Zittau, hoort den graaf Martzin t o e ;
HOÏIENSTEDE , tedelyk goed vlek in het Hertogheeft fchone tin-bergwerken.
dom Holftein in 't amt Rensburg, 4. myl. ten ziudHOHEN EMBS, zie Emhs.
weften van de ftad Rensburg.
HOHE«-FELS, ilot by Frankfurt a a n d e n M a i n ,
HOHENSTEIN , oud verwoeft berg-flot aan den
den graaf van Hanau toekomende.
Harts , benevens een amt van 9. dorpen in het
HOHENFELS, vlek en ilot in de opper-Palts, tuf- graaffchap Hohenftein, een myl van Nordhaufen,
fchen Velburg en Kalmïnts.
de graven van Stolberg toekomende.
HOHEN-FRIEDBERG , kleine ft a-d in neder-SileHOHENSTEIN, graaffchap in Thuringen aan de
fien, in het vorftendom Schweidnits, niet ver van Anhaltynfche, Bronswykfe, Eichsfeldfche en ZwartsStrigau, den graaf van Nimtfch toekomende. Zy burgfche grenzen, 't welk voor deezen als een Halis 1710. te encmaal afgebrant.
berftads leen zyn eigen graven gehad heeft, en n&
HoHENFüRTH,Ciftercienfer kloofter beneven een derzelver uitfterven aan het ftift Halberftad vervalmarkt-vlek aan de Moldau in de Bechiner-kreits in len is. Naderhand is het aan de graven van Sayn
Bohemen. Hier omftreeks vind men in de Moldau en Witgenftein,. en van de zelve in 't jaar 1699.
koftlyke paarlen.
aan de keurvorften van Brandenburg, als vorft en
HQHEN-GEROLSECK, zie Geroldfeck.
van Halberftad, geraakt, welke het anno 1714,.
HOHEN HAMFLN , groot dorp "in het flift Hildes- in de regering van Halberftad laten inlyveh ,
lieim aan de Aux, houd jaarlyks 3. jaarmarkten, en het Hohenfteinfche Archief daar heen hebben
en is voor dezen een ftad ge weeft, waar van men vervoert.
de puinhopen noch zien kan. Het legt anderhalf
HOHENSTEÏN , oud verwoeft flot benevens eem
myl van Hildesheim en 4. van Bronswyk.
amt in het graaffchap Catzenelnbogen, Heffen-Gaffel
HOHENHAUSS-, een vefting in 't Saltsburgfche ge- toekomende.
bied , niet ver van de ftad Saltsburg.
HOHENSTEIN, ilot en markt-vlek in FranckenHOHEN KONIGSBERG, KUNTZBERG , een hoog- land y benevens een pleeg-amt tot het Neurenbergfiot in de neder-Elfas by Schlettftad.
fche gebied behorende.
HOKENLANDSBERG , hoog-flot in de opper-Elfas
HOHENSTEIN, flot en amt in de Meisnifche-kreits*
by Colmar.
aan de Boheemfche grenzen , keur- Saxen toeko^
mende r z. mylen van Dresden.
HOHEN LIMBURG, zie Limburg.
HOHENSTEIN ,. kleine ftad de graven van SchönHOHENLOHE , graaffchap in Franckenland' aan de
2,wabifche grenzen: het hoort de ryksgraven van burg. als een Boheems-leen toekomende, een myl
Hohenlohe t o e , welke tot de Frankifche Graven- van Lichtenftein, in de Aartsbergfche-kreits in Meif-bank behoren en uit 2. hooft linien beftaan, naam- fen.
HOHENSTEIN, H O I N S T E I N , in 't Poolfch Holftilyk uit de Neuenfteinfche en Waldenburgfche. De
eerfte deelt zich in de Neuenfteinfche en Langen- neck, amt, ilot en kleine ftad in 't Brandenburgsburgfche, en Neuenftein weer in Weickersheim en PruiiTen in 't Galinder land.
HOHENTANEN, flot by landshut in neder-BeyeOehringen; Langenburg in Langenburg, Ingelfingen en Kirchberg. De Waldenburgfche linie daar- ren.
HOHINTÏIUHENDINGEN, flot en amt in Frankenentegen verdeelt zich in Pfedelbach, Bartenilein en
land aan de Rieft, in 't markgraafichap Anfpach2
Schiliingsfurft.
is voor dezen en graaffchap ge weeft.
HOHEN-NEIFEN, zie Neifen.
HOHENTWIEL 5 beroemde. berg-vefting i n ' t herHOHEN-RECHBERG, zie Rechherg.
HOHHNREICHEN, heerlykheid in Zwaben, welke togdom Wurtemberg.in Hegow, opeen hoge rots
de vorft van Lobkowits wegens een oude pretentie naar den kant van de Boden-zee, den hertog van:
die hy 'er op had, na den ryksban, waar in de Wurtemberg. toekomende, daar deszelfs Archieven
keur vorft van Beyeren vervallen was , in 't jaar en fchat in tyden van oorlog bewaart worden*
HOHEN-WALDECK., graaffchap in Beyereny de1710. van den keyzer verworf, maar in den Badenfehen vrede weer aan keur-Beyeren gereftitueert ryksgraven van Hohenwaldeck en Maxelrain toekomende.
heeft.
HOHENSAX, heerlykheid in Zwitzerland aan de HOHENWARTH , een gefortifTceert JurTren-klöogrenzen van het opper- Rhyndal in het graaf- fter van de Benedi&yner orde in Beyeren niet ver
fchap Werdenberg. Zy hoort het Canton Zurich van PfafFenhofen, waar by een vlek van den zeeven naam legt, dat aan PfarTenhofen behoorttoe.
HOHENWERGHEIM, een groot markgraaflyk Bran*
HOHEN SCHWANGENAÜ, zie Schwangenau-.
HOHENSTAUFFEN, oud verwoeft flot in Remfthal denburgs-ilot en fraai fteedje aan de Nordg.au. ia
In Zwaben, 4. mylen van Stutgard, hoort het huis Franckenland.
HOHENWINTZÏR , zie Nlederwlntzer^
Wurtemberg, en legt tuftchen Hohen-Rechberg en
HOHENZOLLERN, graafTchap in Zwaben,tulTchen
CPöppingen. Deze plaats is beroemt als de refidentie plaats en het ftamhuis der oudeheren vanStauf- de Donau en de Neeker r als ook van het W u r fen,waar uit de hertogen van Zwaben, en gevolg- tembergfche en Furfienbergfche gebied, in 's gelyks
lyk de Zwabifche keyzers in de r i , 12. en 13. eeuw van het graaffchap Hochberg omringt, is omtrent ó.nv
gefproten zyn. Het flot is in den boeren oorlog breed.- H e t hoort, devorften en graven van H o ienzollern t o e V welke zich in twe linien delend
MH* §eiuiiieertr
aaanfó*
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zeer bequaam tot den koophandel legt. Het word
door den zee-boezem 't Y , en door een fmallen
ftreek lands, welke tuffchen dezen zce-boezem en
de Duitfche-zee legt, in zuid- en noord- Holland
verdeelt , waar van het eerftgenoem.de eens zo
g^Qot is als het andere. Zuid-Holland hegrypt de
eylanden Goeree , Overflaekee, Voorn en"Yffelmonde, midsgaders het vatte land, 't welk in vee!
jurisdictien beitaat. Noord - Holland daarentegen
is een Schier-eyland, 't welk door een kleine aardtonge aan zuid-Holland hangt. Het bcliaat uit diïe
landfehappen, Kennemerland, Waterland en Vv\fl>
Vrieiland, welke laatiie naam zomwyl aan gants
HOHNSTHIN, zie Hohmjum.
noord-Holland gegeven word. Naar deze provinHOIMEKSLEBEN, zie Hadmer(leben.
tie Holland worden a;le 7. verenigde provintien te
HOKIEN , zie Hochïen.
HOLACH , zo word het gebied aan de Zwabifche zamen genomen zoimyus Holland genoemt; deze
en Franckifche grenzen, om de rivieren Jaxt en Provintie zend drie gedeputeerden in het co.iegie
Kocher gelegen , en den graaf van Hohenlohe toe- der ftaten naar den Haag, en de hooft Godsdienit
daarin is de Gereformeerde.
komende, genaamt.
HOLLAND, NIEUW HOLLAND, zie Tcrrh Deze
HOLAR , kleine ftad in Ys-land aan de noordlyke
kuft , daar ook een vloed van den zelven naam naam Nieuw-Holland word aan een groot landfchap gegeven , 't welk in het Zuidland en ten
is.
HoLBECKjffod en haven op het Deenfche eyland zuiden van het landfchap der Papous en de MolucZeeland, 7. mylen ten wellen van Coppenhagen. kifche eylanden legt. 't Is ook de naam van een
HOLDENEY , flor in Engeland in de provintie Nort- klein land in 'Moicovien, langs de zee-engte van
de Waigats en Naffau , tegen over Nova-Zemhamptonshire.
HOLDER NESSE, groot voorgebergte in Engeland bla.
HOLLEBEEKE, llot en vlek in Brabant, tuffchen
in de provintie York, 't welk zich ten ooiten ver
in.de zee uitflrekt, en wiens uiterfte punt Spun- Ipern en Comines, den -graaf van Glimes toekomende.
head genaamt word.
HOLECA, koningryk in opper-Ethiopien in AfriHOLLENBURG, ftad in neder-Ooftenryk, een mi
ca, 't welk ten weiten den Nyl-ftroom, ten noor- van Crcrns, heeft een flot dat Berchtelftein genoemt
den Amahara, ten ooiten den vloed Queca en ten WOrd.
fcuiden Xaoa heeft.
HOLLENBURG, fchoon-flot en vrye heerlykheid
HOLE-GRAB, een bekende goede pas in 't Zwar- aan den Donau in Karinthien, den graaf van Diete-Woud , tuffchen Villingen en Freyburg.
trichftein toekomende, waar van een linie den naam
HOLEN, biffchoplyke ftad in een dal in Yfland. voert.
HOLESCHAU, itad inMoravien, niet ver van den
HOLLINGSTEDE , een goed dorp en pas in Holvloed Morau.
ftein, heeft fchone weylanden aan de T r e u , waar
HOLLABRUNN, markt-vlek in Ooftenryk, 8. m. over een brug legt, welke de Zweden 1713. b ^
van Wenen , naar de Moravifche grenzen , den hun Inval bezet hadden.
graaf van Dietrichftein toekomende.
HOLLSTEIN, flot en heerlykheid in 't Silefifche
HOLLAND, ftad en ilot in het landfchap Hoeker- vorftendom Jauer, den graaf van Gall toekomenland , in 't Brandenburgs Pruiffen, niet ver van El- de.
bing.
HOLM , vefting in Zweden , aan de zuidelyke
HOLLAND, graaffchap, en de voornaamfte van kuit van het eyland Aland, benevens een zeer grote
de 7. verenigde provintien, welke ten weiten aan en veilige haven.
de Duitfche-zee, ten noorden aan de Zuider-zee,
HOLM, hiet te Coppenhagen, Stockholm en in
ten ooiten ook aan de Zuider-zee en aan de pro- andere zee-fteden de plaats daar de fchepen geboud
vintie Utrecht en Gelderland, ten zuiden aan Bra- worden. T e Coppenhagen worden ook de grote
bant en Zeeland grenft. De grond legt zo diep, misdadigers op den Holm gebracht, gelyk te Dresdat het door dyken en dammen voor de overitro- den op den Bou, om daar tot allerhande icheeps
ming moet bewaart worden, en de lucht is 'er meer arbeyd gebruikt te worden. Anders betekent Hoin^
koud als warm, darom brengt het: weinig koorn, zo veel als een eyland.
tuin-en boomvruchten voort, hoewel de toevoer alles
HOLOVACZ , ftad in Volhynien in Polen.
in overvloed goedmaakt, daarentegen heeft het goede
HOLOWTZIN, STOLOWZIN, kleine plaats inLittauen
weylanden. De grote koophandel maakt het zeer in het waiwoodfehap Mfciilau, niet ver van MoYolkryk, en het is wegen zyn ichoon laken, lyn- hilow,daar 1708. den 14. juli tuffchen de Zweden en
waad en fcheepsbouw inzonderheid beroemt. Het Mofcoviters een fiag voorviel, waar in de Zweden
heeft 60. mylen in den omtrek en 29. fteden, be- het veld behielden.
nevens 400. dorpen , ook is het doorgaans met
HoLsitBRo, een Deens fteedje tot het ftift Ri«
grachten en rivieren doorfneden , waar door het pen in noord-Jutlaji4 behorende,
naamlyk in de Hechingfche en Sigmaringfche. Beyde zyn den Roomfchen Godsdienit toegeaaan,. en
xyn de vorften en graven van Honenzoilein aes
H. Roomfchen ryks erf-kamerheren, wcuvc bediening altyd de oudfte in jaren uitat ïamme beKieeci,
ook voeren niet alle van dezen iiam^ütn vorneiyken titel
Het ftamhuis hiet OOK liohenzollern, 't welk een fterk Hot is, 2. mylen van Tubingen gelegen. Van de tegenwoordig regerende
vorften, zie onder Hechtngen en Sigmaringen.
HOHLVEID, kleine ftad en amt aan den vloed
Wifend in 't bisdom Bamberg in Franckenland.
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H O I S T É I N , hertogdom, 't welk ten noorden aan ver van Wertheim , den graaf van Löwenftemhet Schleeswykfche, ten zuiden aan de Elf, die het Wertheim toekomende.
van het Breemfche en het Limeburgfche gebied afHOLTZLAND, zie Walpke.
zondert, ten ooften aan het Lauenburgfche en de
HOLTZMINDEN , kleine ftad in het hertogdom
Ooit-zee, ten wetten aan de Duitiche-zee grenft. WolfTenbuttel aan de Wezer, daar de vloed HoitzHet hoort ten dele den koning van Denemarken munde in de zelve valt.
toe , ten dele den hertog van Holitein-Gottorp,
HOLTZ-ZELLE, amt-huis, anderhalfuur van Eisen is een vruchtbaar land aan koorn en weyianden. leben, dat midden in een bofch legt, en den graaf
Men verdeelt het in 4. landfchappen, naamlyk in van Mansfeld toekomt.
Dithmarien , in het eigentiyk zo genaamde HolHOLY-HEAD , ftad aan de zee op het eyland
ftein, in Stormarn en in Wagrien. De hertogen Anglefey, daar de ree van de Ierfche paquetboot
van Holftein delen zich in twe hooftlimen, naam- is, die de brieven uit Ierland naar üngeland , en
lyk in de-Koninglyke en in de Hertoglyke of Got- van daar weer te rug brengt.
torpfehc, waar onder zich de eerftgenoe'mde weer
HOLY-IL>ND,klein eyland aan de kuit vanNordin 4. linien fcheyd, welke zyn de Sonderburgfche, humbcrland in Engeland.
Nordburgfche , Gluksburgfche en Plenrifche. De
HOMAGIUM, is de erf- en landshuldings-plicnt^'
Sonderburgfche beftaat weer uit 5. linien, naamlyk welke de onderdanen hun lands overigheid fchuldig
uit de Frantshagifche , Catholyke, Auguftnsburg- zyn te bewyzen.
fche, Beekfche en Wiefenburgfche, waar van de
HOMAINA , kleine ftad en flot, niet ver van Caeerfte anno 1709. uitgeftorven is,en van de Pleun- fchau in opper-Ongaryen.
fche linie reüdeert een gèappanagieert of uitgekocht
HOMBECKE , flot en Marquifaat in Brabant, niet
heer te Retwifch, Van deze genoemde linien en ver van Mechelen, waar van de familie Loquet
derzelver tegenwoordig regerende hoofden zie een den titel voert.
ieder onder haar byzonderen naam. De HolfteinHOMBERG,HOMBURG,HOKENBURG, kleine ftad, flot
fche adel is tuflehen den koning van Denemarken en amt aan den vloed Werra, in 't bisdom Wurtsburg.
en het vorftelyke huis Holftein onverdeelt, en ftaat
HOMBERG IN HESSEN, ftad en groot amt in ne~
onder de gemene regering, dat is te zeggen, van der-Heften,3. mylen van Hirfchfeld en 4. van Cafbeyde heren , die jaarlyks van beurt veranderen. fel, den landgraaf van Heifen-Caftel toekomende.
Men heeft tot hier toe fterk gearbeyd om deze ge- Op den daar by leggenden hogen berg, de flot-berg
meenfehap weg te nemen, dat gelyk de overige genaamt, ziet men tegenwoordig noch de puinhoonderdanen en inwoners van dit hertogdom tuf- pen van het flot,'t welk den 18. juli 1636. van de
fchen den koning en den hertog veïdeelt zyn, alzo keyzerfchen na een hart beleg met akkoort ingenoook onder den adel deze verdeling gefchieden men wierd. Zy heeft een voorftad welke de Vrymocht. Maar de Edelluiden hebben hun uiterftc heid genaamt word. Hier zyn goede yzerhamers
beft gedaan om dit te dwarsbomen, en zich tot als ook imelt- en giet-hutten.
noch toe by de gemeenfehaplyke regering gehouHOMBURG, zie Hohenburg.
den. Op het einde van het jaar 1712. gefchiedde
HOMBURG , heerlykheid, flot en reiidentie det
onder den generaal Steinbock de Zweediche inval graven van Sayn en Witgeniiein, van de HomburgIn Holftein, waar op de Noordfche bondgenoten iche linie, legt in het graaffchap Witgenftein,
ook indrongen, de Zweden in 't naauw bragten,
HOMBURG, gefortificeerde en op een berg gelege
en hun gants leger ten dele ruineerden, ten dele ftad in 't hertogdom Tweebruggen, is ten dele wetot krygs-gevangens maakten, waar op alles met gens den moeraffigen grond, ten dele wegens de
koninglyke Deeniche troepen en amptenaren bezet nieuwe veftingwerken , 1705. door de Franfchen
wierd ; maar naderhand is dit hertogdom in het aangelegt, zeer fterk, en heeft met één een fterk
vredens-traclaat den hertog van Holftein weer in- flot op den berg, 't. welk 1712. gerepareert wierd,
geruimt.
maar zy is in het jaar 1714. in den Badifchen vrede,
H Ó I T , ftad, flot en heerlykheid in 't hertogdom na dat de veftingwerken geflecht waren, aan dea
Kleef, 1 myl van Duisburg.
keyzer afgeftaan.
HOITZAPFEL, ftad en vry ryksgraaffchap in 't
HOMBUKG, kleine ftad in Zwitzerland in het Ba-'
vorftendom Naflau-Siegen. Voordezen wierd het zelfche gebied.
Efter genoemt, en was een amt van 14. Dorpen,
HOMBURG , oud fterk berg-flot , benevens den
maar kreeg dezen naam en de ryksvryheid in het titel van een graaffchap in 't Bronswykfche, waar
jaar 1653. van de Weduwe des beroemden keyzer- van een deel tot het vorftendom Calenberg onder
ïyken generaals Petrus van Holts-Apffel. Dit graaf- keur-Hannover, het"overige aan Bronswyk-Wolffchap hoort tegenwoordig den vorït Viclor Ama- fenbuttel behoort.
deus Adolfus van Anhalt-Bernburg toe, als een achHOMBURG AAN DE O H M , kleine ftad en flot in
ter-neef van gemelde Weduwe, en heeft in 't jaar opper-Heflen „ een myl van Amceneburg, onder
I7M» de regerisig daar van aangevaart.
Heften-Darmftad behorende.
HOLTZKIRCHEN, markt-vlek in opper-Beyeren,
HOMBURG , OUD-HOMBURG , een ftad op een
in 't bisdom Freyfingen, onder 't rent-amt Mun-. berg in Weiterryk, aan deze zyde van den Saarerien behorende.
ftroom , 2. mylen van Saarbruck, den graaf van
HOITZKIRCÜEN, kloofter in Franckenland, niet Naifau toekomende.
E ce
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HoKotsTEm, HuNOLüstEiN, kleine ftad, amt
HOMBURG voR DER HÖHE , kleine ftad in opperHeffen, anderhalf myl van Frankfort aan den Meyn, en flot m 't aartsbisdom Trier.
en anderhalf van Ufingen, is de refïdentie-plaats ^HONORARIUM , verering,- betaling. Honorarium
der landgraven van Heffen-Homburg , welke uit hiet die gene die maar een eertitel, en geen falahet huis Heffen-Darmftad afftammen., en den ris heeft.
hervormden Godsdienft toegedaan zyn. Maar de
HONORATIO-RES, de voornaamfte in een plaats $.
inwoners zyn half Luiterfch en half Gereformeert. die boven het gemene volk uitfteken.
De tegenwoordige landgraaf Fridericus Jacobus is*
HONSLAERDYCK , HONSHOLIIEDYK , fchOOn flut
den 19. mey 1673, geboren, en heeft 1708. de Re- met zyn toebehoren in zuid-Holland, na 't afftergering aangevaart. Zyn gemalin was Elizabet Doro- ven van koning Willem III. van Engeland den kothea, dochter van den landgraaf Lodewyk VI. van ning van Pruiffen toekomende.
Darmftad, die in februari 1700. getrouwt, en den
H Ö N S T E I N , zie Hohenftein..
,9. fept. 1711. in de kraam geftorven is. Haar beyde
H O N T , Z O word de weftlyke mond van de SchelBoch levende zonen Ludovicus Johannes, geboren de genaamt, die zich van Sandvliet tot aan Vullin15. jan. 1705. en Johannes Carolus , geboren 2,6. gen toe uitftrekt.
aug. 1706. zyn in den Ruffifchen krygs-dienft.
H O N T E P I N T E N , , zie Stoppers,
HOMEL , kleine ftad aan den vloed Sosz in het
HONTON, vlek in het landfehap Devon in EngeWaiwoodfchap Mfciflaw in Littauen.
land , welk het recht heeft om gedeputeerden tot
HOMME , HUMS , kleine ftad benevens een fterk het Parlement te benoemen.
üot in de zuid-Schotlandiche provintie Merche.
HOOFT-LINIE , is aan een vefting de tuffchen
HOMMES D'INTELLIGENCE , waren ketters in de wydte van de Keelpunt tot aan de fpits van het
j$de eeuw, wier hoofd, met namen Gilles, ziek bolwerk.
•voor Chriftus uitgaf, enz. maar hy wederriep zyn
HOOFTMAN, zie Captein.
gevoelens haait, en zo hield deze fekte op.
HOOFTQUARTIER ,is aan die plaats,daar de comHOMPOLECZ , marktviek in de Czaftauer kreits in manderende generaal zyn quartier heeft.
Bohemen, daar het flechtfte laken gemaakt, maar
HOOGBOOTSMAN, de opperfte toeziender en aan»
doch met menigte verkocht word.
voerer der bootsgezellen, wiens plicht het is te pasHONAN., provintie in China, tuffchen de provin- fen op zeil en touw, zo van de grote als bezaanstien Nanquin en Xenli. Zy is zeer vruchtbaar , maft , anders genaamt Bootsman , en zyn maat
ea beftaat uit 8. grote en 108. kleine fteden. De Bootsmans-maat of onder Hoogbootsman.
booftftad hiet Chaifung.
HOOGEERWAARDIGSTE, is een titel die de geeft»
HONDEN EYLAND, eylan^ in de Zuid-zee, tegen lyke ryks en andere vorften , als aartsbiffchoppen »
©ver Peru, in America: is door de Hollanders ont- biffchoppen , abten en abdiffen , prooften en proosdinnen gegeven word. Maar de Roomfch-Kathodekt
HONDURAS, provintie in noord-America in Nieuw- lyke geeftlyke vorften geven de Luiterfchen A d Spanje , in de audiëntie Guatimala. Zy is zeer ministrateurs van de ftiften den titel van Hoogeergroot, en grenft ten weften aan de provintie Vera- waardig niet. De eernaam Hoogeerwaardige word:
Fax, ten, zuiden, aan Guatimala en Nicaragua, ten daarenboven aan de geringe geeftlyke perfonen als,
ooften aan de Mar del Nort, en ten noorden aan prooften, dekens, prioren > domheren en geeftlyke
den zee-boezem van Honduras. Men heeft 'er 's jaars ridders gegeven.
HOOG EN DUITSCHTMEESTER , zie Dmtfch-Meëtwemaal koorn en wynoegft,, en men vind 'er ook
ftcr.
goud en zilver aderen.
HOOGGEBOREN , is een grote eertitel r die de
HONFLEUR , kleine ftad in Normandyen aan de
graven , hun gemalinnen en kinderen
geg^mSein e.
word.
HONGARISCH ALTENBURG, zie Altenburg.
HoNGARiscH BROD, HUNNOBRODA, ftad in Mo-

HOOGHEID , zie Ahefje

ravien aan den vloed Oflau, tegen de Hongarifche
HOOGLAND, eyland in de Ooft>zee by Lyflandg
grenzen.
waar op byna niet als rotzen, met dennen en ftrui*
ken bewaüen, 15, mylen van Petersburg. Het is
HONGARYEN, zie Ongaryen.
HONNEAU , HOSNEAU , HAINEAU ,.. kleine vloed 3. mylen lang en een breet, en heeft maar enige
in Henegouwen, die zich beneden Condé in de vifïchers huizen.
HOOGLANDERS , zo worden de inwoners van
Haiihe ontlaft.
HONNECOURT, kleine ftad benevens een beroem- noord-Schotland genaamt.
HnoGMOG£NDE H^KEN , is een titel die men aan
de Benediéiyner abdy in Picardyen, 3. mylen van
de ftaten generaal der Verenigde Nederlanden geeft
Cambray aan de Schelde.
HONNBTETE , eerlykheid,. redelykheid 3 honne> De ftaten van Holland en Weit-V'riesland 'm \ byzonder worden Grootmogende Heren genoemt f
tement , eerlyk, redelyk.
HONNEUR ,eer, aanzien, roem , daar van Dame welke laatfie titel ook aan de • gedeputeerden vand'Honneur, ftaats-dame aan 't hof, welke de voor- de. Zwitzerfche Cantons gegeven word.
HOOGST WATER , hiets, op de zeekuften wannaamfte onder de hof-dames is,en by de regerende
koningin of vorftin in zonderlinge genade ftaat Par neer de Eb begint, en. de vloed op zyn hoogfte
Haat,
,
hormwr eers halven.
5
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HOOGSTRATEN, Had, flot en graaffchap, waar
Coe 18. dorpen behoren, in Brabant, niet ver van
Breda, de Hollanders toekomende.
H O O G T E , zie Latïtudo

HOP. HOR,

4ÖJ

waar omtrent zich de koning zomtyds met de wildezwynen jacht gewoon is te vermaken.
HOPTAIN HEATH, een plaacs in Engeland in de

provintie Stafford.
HOOGVERRAAD , hiet in groot Brittannien zo veel
HORADIOWICZ,HORAZDOWICZ, ftad, benevens
•als een zamenzwering tegen den koning, de konin- een Minoriten kloofters in de Prachenfer kreits m
gin hunne kinderen en den ïlaat. Hier onder is Bohemen.
ook begrepen het vermoorden van den opper-CanHOR^E CANONIC/E, zyn de gewoonlyke beed-en
celier, opper-fchatmeefter enz. Verders ongeoor- zing-uren in de kloofters en kerken, men rekent
loofde liefdehandeling met de koningin, oudfte ko- acht zulke uren, waar van 'er vier tot den dag beninglyke princes, en de gemalin van den kroon- horen, naamlyk Prima , Tertia, SextaenNona,
prins. Zo ook de oorlogs verklaring tegen den ko- dat is9 de eerfte, derde, zesde en negende, en de
ning, verftandhouding met des konings vyanden, overige vier tot den nacht, naamlyk Vefpertinum,
namaking van des konings groot of klein zegel, Completorium , Nocturnurn en Matutmum Offien het bemoeien of munten van 't geld. Deze mis- cium, dat is, avond-dienit, befluit-dienft, nachtdaad word in Groot-Brittannien voor de affchuw- dienft en morgendienft. Maar de meeften verge*
iykfte gehouden, en ook het ftrengfte geftraft, na- noegen zich met 7. uren, andere noch met minder»
demaal zulk een misdadiger op een kar onder de
H O R B , ftad aan den Necker, tot het nedergraafgalg gevoert word, en daar aangehangen , maar fchap Hohenberg in Zwaben behorende.
levendig weer afgeiheden, en hem het ingewand
H O R B Ü R G , zie Harburg
uit het ly f gerukt, het hart in de tronie gefmeten en
HORDE, is een bende van heromzwervende luiverbrand, het hooft dan afgehouwen, en het lig— den , gelyk de Arabieren en Tartaren zyn, welke,
chaam gevierendeelt enftukwyze op openbare plaat- nademaal zy geen lieden of beftendige woonplaatzen op Haken gezet word. Het kleine verraad (the zen hebben, door Azien en Africa zwerven, en
petty Treafon) in tegendeel is , wanneer iemand zich overal waar zy komen op hun wagens of onzyn overheid en de geen die over hem geftelt is der hun tenten ophouden. Eigen tlyk word het van
vermoord, by voorbeeld een kind zyn vader, een die plaatzen gezegt, daar zich de Tartaren, aan de
knecht zyn heer, een geeftlyke £yn biffchop of overzyde van de Wolga in de koningryken Aftraprelaat.
can en Bulgar wonende, ophouden. Deze plaatzen
HOOGWELGEBOREN , is een eren-titel die de ba- beftaan uit 50. of 60. tenten, welke in een kring
rons en oude adelyke perfonen, die hoge amten herom gezet worden, en daar in 't midden een ledige plaats gelaten word. De Horden worden van
bekleden, gegeven word.
HOORN , graaffchap , benevens een kleine ftad de eene plaats naar de andere voortgerukt, wanvan den zelven naam in 't bisdom van Luik, aan neer het voedfel begint te ontbreken. De inwoners
de Gelderfche grenzen: zy legt aan de Maas niet van ieder Horde maken een compagny foldaten
ver van Roermont, en hoort tot Ooftemyks Bra- uit, waar van de oudfte in 't gemeen de hooftmaa
is.
bant.
HOR EB , is een deel van den berg Sinai in 't
HOORN , welgeboude ftad in Noott-Holland aan
de Zuider-zee , welke wegens haar goede haven fteenachtig Arabien, waar op God aan Mozes in
groten handel dryft. Zy is de 13de "ftad in rang het brandende bofch verfcheen , en hier na
onder die gene, welke gedeputeerden in de ver- onder een aartbeving met Donder en Blixem verzelt de Wet aan de kinderen Ifraels gegeven heeft.
gadering der ftaten van Holland zenden.
HOORN , (CAAP) , het uiterfte voorgebergte in Hier wil men dat de bron noch te zien is, die uit
Terra del Fuego in zuid-Am erica, 't welk Jacob de rots, welke Mozes op Gods bevel met den ftaf
de Maire, een Hollander uit de ftad Hoorn geboor- floeg, ontfprong. Hy hiet ook Gods-berg , ooktig, in 't jaar 1616. gevonden heeft. De Spanjaar- Maria en Moriba.
den noemen hetCapo de S. Salvador.
H O R I , bergfteedje in de Bechiner kreits in Bohe-*,
HOORNWERK, OUVRAGE A CORNE, is een bui- men, daar een zilvermyn is.
tenwerk , wiens front of voorfte deel uit 2. halve
HORI , ftad in 't Mofcovietfche Lapland.
baftioenen beftaat,welke dooreen gordyn aan malHORIGUELLA, ftad in 't koningryk Valentia be*
kander hangen. De rechte en linke zyde van dit nevens een berg-flot, heeft een biflehop , en is
buitenwerk word door twe grote linien ingefloten, ftecht bewoont, 6. mylen van Alicante.
welke men Branches of vleugels noemt, en deze
H O R I N , vloed in Volhymen, ontfpringt in het
worden aan de hooftgracht of aan de contrefcarp waiwoodfehap kuiuc en valt in het waiwoodfehap
gehangen, 't Is het grootfte onder de buitenwer- Brefilci in de Przipice.
ken die men maakt om een grond in te nemen,
HORIZONT, is een van de grote kringen van den
die de veiling fchadelyk i$t Een gekroont Hoorn- Hemels-kloot , welke den hemel en de aarde in
werk hiet, wanneer 'er een kroonwerk voor een twe gelyke delen of twe Hemifphaeria fnyd -,
Hoornwerk legt, maar is van geen nut, en word en als dan noemt men hem Horizontem raalzo weinig gebruikt.
tionalem of zulk een , die men maar met gedachten begrypen moet. De Horizon Senfibilis
HOOWOOD , ftad in Gloceftershire in Engeland.
HOPPENGARTEN, koninglyk Pruifliich luithuis by of de zichtbare Horizont is dat deel van Hede ftad Munchsberg in de Middelmark Brandenburg, mel en aarde ? zo ver ons gezicht reyken kan.
HoR
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Hoftn , GOKRI , is een ftad in het waiwoodichap
Mfciilaw in Littauen, aan den vloed Dnieper, 80.
.Wurften of Mokovifche mylen van Smoknico.
H O R N , ftad flot en amt in het graaticnap Lipp e n e n regerenden graaf van der Lippe toekomend e , daar goed bier gebrouwen word. Een quarticr
uur daar van legt het oude monument Rupes Picasurn of Exterenftein.
H O R N , kleine ftad benevens een flot m nederOoftenryk , naar de kant van Moravien toe, 9.
mylen van Wenen, de graven van Kurtz toekomende.

HOR. HOS. HOT. HOU,
nieuw beveiligt, om de ftaatsgevangens daar in te
bewaren.
HORSTMAR, HORSDEMER, ftad en groot amt i')

Weftphalen, 3. mylen van Munfter, onder het zelve bisdom behorende.
HÖRTENBERG, fterk flot in Tyrol, in het opperInndal 3. mylen van Innfpruck, 't welk 1706, door
een onweer, waar door het buskruid aangeftoken
wierd, tot op den toorn na, die 'er by itond, in
de lucht fprong.
HORTOWAG , kleine plaats in opper-Ongaryen,
2. mylen ten weften van Debreczin.
H O R N A T , KUNNERT, vloed in opper-Ongaryen,
HOSAAS , volkeren in Africa op de kuft der Kafdie in het Carpathifch gebergte ontfpringt, en zich fers , welke om de Kaap van Goede Hoop wonen,
•In de TeifTe ftort.
en vee herders zyn.
HORNEACH, kleine ftad in het hertogdom T weHOSLEY, zie Horjley.
ibruggen.
HOSOPLOTZ, HOTZEPLOTZ, een Silefïfch fteedje
HORNBERG, ftad en een pas door het Zwarte in het vorftendom Grotkau, waar over de biffchopwoud, aan den vloed Guttach, benevens twe oude pen van Olmuts het rechtsgebied hebbben.
floten op een berg, welke den pas defenderen, in
HOSPITAAL, een zieken - of gafthuis , ook een
arm huis.
't hertogdom Wurtemberg.
HORN BURG , kleine ftad en amt aan het waterHOSPITAAL, is een fchip dat voor de zieken geOlfe, 't welk niet ver daar van in de Ocker valt, ordonneert is, 't welk een vloot of een Efquader
in- 't vorltendom Baiberftad, aan de Hildesheim- volgt, en ten minften uit 10. fchepen beftaat.
HOSPITAL , vlek aan St Gothards-berg in het
fche grenzen, 4. mylen ten noord-weften van HalCanton Ury in Zwitzerland.
berftad.
L'HOSPITAL AUX INVALIDES, zie Invalides.
HORN BURG , fteedje in het neder-ftift keulen ,
HOSPODAR , hieten de vorften van Walachyenniet ver van Dorften.
HORNDL.P , kleine vloed in Over-YfTel in het en Moldavien, welke dan eens den Roomfchen 9
ïandfchapje Drent, welke zich in de rivier Hunter dan weer den Turkfchen keyzer fchatting moeten
geven. De waardigheid van een Hofpodar van Wailaentlafh
chyen is niet erflyk, en hy moet tegenwoordig den
liORNE, zie Hoorn.
HORNECK , een commandery van de Duitfche- Sultan jaarlyks 6000. dukaten aan fchatting geven.
Zie Walachy en.
®rde in Franckenland gelegen.
HOSTALITES , vlek in Catalonien , 10. mylen
HORK E DEN , ftad in Engeland in de provintie
van Barcelona.
EiFex, 21. mylen van Londen.
HOST AU, fteedje en flot in de Pilsner kreits in
HORODISCZE, kleine ftad in de Ukraine,de Cofackea toekomende, 14. mylen ten noorden van Bohemen, aan de opper-Paltftfche grenzen.
HOSTILITEITEN, betekent Vyandlykheden.
Pultowa, aan den vloed Prizol.
HÖTENSLEBLN , amt in 't hertogdom MaagdeHQRODNICZY» is een bouw-amptenaar over de
burg, dicht aan de Bronswykfche grenzen, hoort
kaftelen. en veftingen in Polen.
HORSCHITZ, ftad en flot in Bohemen,in de ko- den land-graaf van Heffen-Homburg toe.
HOTTLNTOTTEN ,zo worden deCafYers genaamt,
Bingsgratzer-kreits, niet ver van de Elf.
BORSEAS, HORSNIS , Deenfche ftad in noord- die by de Kaap van Goede Hoop wonen. Zy hebJutland aan 't Cattegat, tot het ftift Arhus behoren- ben gants geen Godsdienft, leven in kleine hutten,
behangen zich met fchape vellen, en hun befte ciede, heeft een goede zee-haven.
HÖRSEL, vloed in Thuringen, welke in 'tarnt raad is, wanneer zy de benen met fchape darmen
Reinbardsbrun ontfpringt , en zich by de ftad Ei- bewinden. Zy fpreken een wonderlyke taal, die
zeer naar het geluid der kalkoenen zweemt, zyn
fenach in de Neufte giet.
HÖRSEIBERG, een zeer hoge berg tuflchen Ei- diefachtig en wraakgierig , werken niet voor
fenach en Gotha , daar de vloed Hörfel voorby dat hen de honger daar toe perft , en leven
voor het overige gelyk de dieren zonder wetitroomt.
HORSHARA, grote ftad in Engeland in de provin- ten.
HOUDAN, kleine ftad in het Gouvernement van
tie Suffex, welke twe gedeputeerden in 't Parlement
het eyknd van Vrankryk, aan den kleinen vloed
fchikt.
HORSLEY, klein eyland aan de Engelfche kuften, Vegre, 11. mylen van Parys.
HOVE ' T . D T , koningiyk Pruiftifch flot en amt
niet ver van Harwich. De daar by leggende kL;ne zeeboezern, waar in de fchepen nu en dan ten in het graaffchap Marck, niet ver van Soeft gele»
gen.
anker gaan leggen, hiet Horilesbay.
HOVINGHAM, ftad.in Yorkshire in Engeland.
HORST, aanzienlyke plaats in 't Brandenburgfchc
HOULET , vloed in Picardyen, welke in de proachter-Pommeren, in 't hertogdom Cafluben.
HORST , kafteel op het eyiand Wight in Enge- vintie Artois ontfpringt, by het Fort Rouge zich in
land.,.. wierd in 't jaar 1723. gerepareert, en op twe armen deelt, waar van de eene in den vloed
Poli»-
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Folincove by Chateau Henin, en de andere, die
H R A D E C K E R - K R E I T S , zie Konmgs-Gratzer~hrehs.
bv Calais den naam Marq aanneemt, in de rivier
HRADISCH , grote ftad m Moravien , aan den
Óye valt.
vloed Morau, waar naar een gehele kreits in Mo'HOULME, kleine landftreek in Normandyen, om ravien den naam voert.
den vloed Ome.
HRADISTIB , M Ü N C H E K - G R A I T S , ftQQi\\t 111 d e
HCUNSLQU , ftad in Engeland in de provintie Buntflauer-kreits in Bohemen, aan de lier gelegen ,
Middleicx.
daar het voornaamfte Ciitercienfer klooiter Gradicz.
HouRAGANs?hiet een ongeftuime wind in noord- niet ver van gelegen heeft.
America, op de Caribifche eylanden, welke zich
HRADSCHIN, is het bovenfte deel van de kleine
in 24. uren gants herom draait, en de fchepen veel zyde der itad Praag, en de omtrek om het Prager
ongeluk toebrengt.
flot. 't Is een eigen koninglyke ftad en begrypt de
HowDEN,ftad in Engeland in de provintie York, Strahor , Pohorzelez en de zo genaamde nieuwe
waar naar de omleggende landftreek Howdenshire wereld onder zieh.
biet.
HRASGRAD, kleine Turkfche ftad in Bulgarien,HÖXTER, HÜXTER , kleine beveiligde ftad aan 8, mylen ten noordweften van Nicopolis.
de Wezer, waar over aldaar een ilenebrug legt,
HRASTOWITZ, zie Cbraftevjitz*
die in het jaar 1672. door de Franichen geruineert
H R E Y , ftad in Perzien in Azien, in de provintie
is, onder de abdy Corvey behorende. De hertog Yerack.
van Bronswyk pretendeert daar in het befcherm-en
H U D S O N , DE ZEE-ENGTE VAN HüDSON , legt 111
bezettings-recht.
noord- America , tuflehen nieuw-Engeland en de
HOY , een van de Orcadifche eylanden by Schot- landen onder den noord-Pool, waar door de Duitland, 't welk zulke hoge bergen heeft, dat zy de fche-zee met de Noord-zee verknocht word, en is
gene, die op de naburige zee varen tot een teken van een Engelsman Hendrik Hudfon 1612. nevens
den zee-boezem'' van Hudfon ontdekt. Gemelde
dienen, 't Is 13. Engelfche inyl lang en 8. breed.
HOYA , graaffchap in de Weftphaalfche kreits aan zee boezem of Buttons Bay legt tuflehen Eftotiland
de Wezer, tuflehen Minden en Bremen. Het word en Canada, en word door de zee-engte van Hudin het opper-en neder-graaffchap verdeelt en hoort fon met de Noord-zee verenigt. Het gebied daar
zedert dat de graven in 't jaar 1583. uitgeflorven rontom hoort de Engelfchen t o e , na dat het hun
zyn, ten dele de huizen Hannover en Bronswyk, 1713. in den Utrechtfchen vrede door VrankryK
ten dele den landgraaf van Heflen-Caflel toe, naam- afgeftaan is.
HUDWIKSWALD , koopftad in Zweden in de prolyk de ambachten Ucht en Freudenberg > welke
deze de graven van Bentheim als een leen heeft vintie Hellingen, daar veel koper, leer, huiden en
overgegeven , maar nu weer ingetrokken. De timmerhout van daan komt. Zy legt aan den Both»
hooftitad hiet ook Hoya, legt aan de Wezer, 4. nifchen zee-boezem.
HUEDIL BARBAR. , grote vloed in Africaanfch
mylen van Bremen, heeft een fterk flot, en hoort
Barbaryen, welke in 't gebergte Atlas ontfpringt,
den keurvorft van Hanncver toe.
HOYERSWERDA, kleine ftad, flot en heerlykheid korailen in zich heeft, en by Taburo in de Middein opper-Lufatien , 2. mylen van Bautzen , en 8. lantiche-zee valt.
HUEFE, hoge berg in neder-Saxen in 't vorftenvan Görlitz , komt tegenwoordig de voritin van
Tefchen toe. De inwoners zyn Duitfchen en_Wen~ dom Grubenhagen/ftrekt zich tot de ftad Eimbeck
den, warom 'er zo wel Wendifch als Hoogduitfch ui':.
HUELGAS , voornaam nonnen-kloofter in oudgepreekt word , en men vind hier omtrent zeer
Caftilien niet ver van Burgos,waar in 150. adelykelekkere karpers.
HOYM, HEIM , flot', kleine ftad en amt in 't juffers wonen,en wier abdis over 24. lieden en 50.
vorftendom Anhalt , niet ver van Quedlinburg , dorpen te gebieden heeft.
den vorft van Bernburg toekomende, en van de HUEN , WEEN , klein eyland in de zee-engte
abdis van Quedlinburg ter leen hangende. T o t dit van de Zont, het behoort tot Schonen , en komt
amt zyn omtrent 80. morgen land van de Gaderfle- alzo den koning van Zweden toe.
bifchc uitgemalen landen geflagen, en van den ko- HUERBE 9 amt in het graaffchap Marck aan den
ning van PruirTen op zekere voorwaarden aan den Roerftroom, den koning van Pruiflen toekomenvorit van Bernburg overgelaten, 't Is het ftamhuis de.
HUESCA , grote ftad aan den vloed Ifuela in Arder vryheren en graven van Hoym, welke voordezcn erf-kameraars van het vorftendom Halberftad ragon, benevens een Univeriiteit en bisdom, onge wedt zyn, en zich nu door Saxen uitgebreyd der den aartsbiflehop van SaragoiTa ftaande, zevenhebber». Tegenwoordig reiideert hier vo:.it Leb- mylen van de laatftgenoemde ftad.
HUESCAR , zie Guefcar.
recht uit het Bernburgichc iiuis, dÏQ voordezen te Zeitz
'HUETE , zie Guete.
fcyn hofhouding iuclt. Hy is öen 28. juni 1669.
HUFINGEN , ftad en dubbelt flot in het Zwartegeboren, en heeft drie gemalinnen gehad , waar
woud , niet ver van Donefchingen : komt de gravan hy wixuwensar is.
HGZADA BACHI, is de kamer-hofmeefter aan het ven van Furftenberg toe.
HUGENOTEN , worden in Vrankryk degene geTurtochc hvt
B'RADtcit, fraai berg-flgt in de liauiximmer- noemt, die den hervormden Gocsdienit toegedaan
ayn,
treits in Bohemen*
Eee 3
Hu-?
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HUG, HUI. HUL.

HUL. HUM,

HULDIGING , zie H&fmpum,
HCGIA, 10 hiet deGroot-aelmoezenier in Turkyen.
HULES , kleine ftad in de provintie Lcthiana in
HUGRA , vloed in Mofcovien , die zich m den
zuid-Schotland, aan den vloed Tyne 6. mylen ten
vloed Occa ïtort.
HUGSHOFEN , vrouwlyke abdy in de Neder-Elfas ooften van Edenburg.
aan den kleinen vloed Willer, met ver van And- HULFFENBERG, GEHULFFFNBERG , bergin Eichslau , welke de vorftlyke abdis van Andlau tegen- feld, tuffcheH Dingelftad en Wanfried, waar heen
jaarlyks grote bedevaarten naar de kapel van den H.
woordig bezit.
^^ ,
„ ,
. ,
HuiT B O E I , hooftftad van Condros m het bis- Bomfacius gefchieden. Voor dezen wierd hy Stufdom Luik, 3- niylen boven Luik, daar de kleine fenberg genoemt.
HULIN , kleine ftad in Moravien , den biffchop
vloed Huy in de Maas valt. Deze laatfte vloed
fcheyd de ftad van elkander, welke beveiligt is, en van Olmuts toebehorende.
HULK, een fchip 't welk onder vlak is, en waar
door een fterk ilot, dat op een rots legt, gedekt
word, 't welk aan de overzyde van denftroomlegt, van zich de Engelfchen, Hollanders en Vlamingen
en door een ftene brug communicatie met de iiad bedienen.
HULL , beveiligde koopftad in Engeland in het
.heeft. De Franfchen hebben de ftad 1705. ingenomen, maar aan de Hollanders in het zelve jaar weel- landfehap Yorck, niet ver van daar zich de rivieren
moeten afftaan, en 1717. is deze plaats uit kracht Hull en Humber verenigen. Zy heeft een fchoon
van een gemaakt vergelyktufTchen Holland en Keur- tuighuis en goede haven.
HULPEN , kleine ftad in het quartiet van Bruffel
keulen, inden ftaat, waar in zy zich bevond, aan
den keurvorft van Keulen, als buTchop van Luik, in Ooftenryks Brabant. Zy heeft een ilot en taamlyk groot gebied , dat de meyery van Hulpen geafgeftaan.
HXTINAM , eyland in de provïntie Quangtung in naamt word.
HULP-TROEPEN , zie Auxiïiaire Volkeren.
China, waarop de ftad Kiuncheu benevens de beH U L S T , kleine maar welbeveftigde ftad in Holroemde hooftilad Macao legt.
Huis BURG , beroemt munnikenkloofter van de 8e- lants-Vlaanderen , en een van de vier Hollandfche
nediktyner orde, een myl van Halberftad in Huy- ambachten , 4. mylen van Antwerpen. Zy heeft
walde, wiens prelaat te gelyk prooft over een kloo- negen baftions, benevens veel buitenwerken , en
word door vele fchanflen gedekt, en is de hooftfter te Minden is.
ftad van het land van Waes.
Huis IN 'T BOSCH, zie Princejfe Huis,
HUMAN, ftad in Neder-Podolien, 25.mylen van
HUISKROON des Roomfchen keyzers, moet met
de keymlyke kroon niet verwart worden, want Braclaw in Polen.
HUMANBAR , ftad benevens een landftreek aan de
zy word uit de kleinodiën van het huis van Ooftenryk te zamen gezet, waar naar zy ook genoemt is. zee in Africa. in 't koningryk Algiers, welke aan
Om het hooft is een goude kring, omtrent vier vin- het koningryk Fez grenft.
gren hoog , welke voor een grote Robyne - Pallas
HUMANITEIT, beleeftheid, vriendlykheid.
heeft, vier vingeren breed en drie hoog, rond om
HUMBER, grote vloed, of liever kleine zee-engmet ongemene grote Diamanten, Robynen en Sma- te tuiïchen de landfehappen Yorck en Lincoln in Enragden in de gedaante van rozen en andere figuren geland , welke haar oorfprong uit andere te zamen
sxer rykelyk bezet. Van binnen is een fluwele muts, lopende rivieren heeft.
waar over twe bogen kruisgewys fluiten, welke yan
HUMBLE, kleine vloed in het landfehap Hant in
buiten met i.ryen grote koftlyke paarlen bezet zyn. Engeland, welke zich tegen over het eyland Wight
Deze kroon benevens den gouden mantel, ook de in de zee giet, daar hy de haven, Humble-haven
tabbert, fchoenen en handfehoenen van keyzer Ru- genaamt, maakt.
dolf I , die met paarlen bezet , en om haar oudHUME, fterk ilot en heerlykheid in de provintie
heid te verwonderen zyn, worden te Wenen be- Merche in Zuid-Schotland.
waart , en altyd, wanneer 'er een keyzerlyke kroHUMILIATI, was een munnike orde, die enige
ning gefchied, daar toe afgehaalt, en daar na weer Milaneeiche edelluiden in de 12.de eeuw ftichtten,
te rug gebracht.
en de paus in het jaar 1200. beveiligde. Maar toen
HUISNE, kleine vloed in Vrankryk, welke in de de munniken in de 16de eeuw hun befchermheer
provintie Perche ontfpringt, en by Mans in de Sarte lieten omhals brengen, heeft pausPius de V. de zelve gants te niet gedaan, en haar inkomften aan enivalt.
HUISSEN, ftad en ambacht of drosdy in het her- ge kardinalen gegeten.
HUMMEL , oud ilot en heerlykheid in Bohemen,
togdom Kleef, is de laatfte plaats daar in tegen de
tuflehen Reinherts en Levin , töt het graaffchap
Hollandfche grenzen.
Glats behorende.
HUISSIER , zie Aud'tenckr.
HUMMELSHAYN , oud jachtfïot en dorp in ThuHuis TE RUITTEN, ilot in de provintie Holland
by Katwyk in de zee, anderhalf myl van Leyden, ringen , den hertog van Weymar toekomenpaar is heel verwoeft ; wanneer de zee heel laag de. Hier quam in het jaar 1552. de ongelukkige keurvorft Jan Frederik van Saxen na een
is, ziet men 'er enige puinhopen van.
HUKEU, grote en volkrykc koopftad in China in vyfjarige gevangenis aan , en wierd van zyn gemalin en kinderen met blydfehap ontfangen, waroa*
de provintie Kiamfi aan den vloed Kiang.
HULCKRADE , kleine ftad en ilot aan den vloed deze plaats naderhand de vrolykc Weerkomft genoemt is.
Exm$ keur-Keulen toekomende.
HUMO-

HUM. HUN.
HUMORISTEN , een geleerd genoodfchap in Romen , wiens oogmerk is allerly zinryke vindingen
uit te voeren. Deszelfs zinnebeeld is een* dikke
wolk, welke na dat zy uit de dampen van de zee
is voortgekomen zich in een z achten regen ontlaat,
met het byfehrift, redit agmr:e duld Dit genoodfchap heeft zyn oorfprong op een addyive bruüoft
gekregen, waar op eenige aardige geeiten de juffers
met allerhande klinkdichten en zinryke gemoeds
verluftigingen vermaakten , waar van daan hun «ie
naam van Bell' humori gegeven wierd.
HUNA , vloed in Ongaryen , welke uit hst Bal»
matiich gebergte ontfpringt , Croatien en Sclavonien van elkander fchcyd, en in de S;m valt»,
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tadellen opgerecht, en een nieuwe brug over dezen
vloed, welke op een eyland ftaat, gebouwt: maar
in het 8fte artykel van den Badenfchen vrede 1714,
is men over een gekomen, dat alle veftingwerken 9
die tegen over Huningen aan den linken oever van
den Rhyn lagen, ook de brug, gelyk ook Sellingen
en alle andere Forten , die op de linke zyde van
den Rhyn tegen over het Fort-Loüis (tonden, ook
een deel van de brug, waar over men van Sellingen naar Louis gaat, op Vrankryks koften geflecht,
en in 't toekomende van geen van de partyen gerepareert, maar de grond benevens de gebouwen het
huis van Baden weerom zouden gegeven worden.
HUNNCOURT , zie Honmcourt.

HUNNBSRUCK, eenoud bergflot in 't ftift Hildeshei in.
HUNOLDSTEIN , ftad , flot en heerlykheid in 't
aartsbisdom Tii er, 4. mylen van Trier. Daar is een
vryhcerlyke familie in Rhynland, die zich v oogt van
Himoiditcin noemt.
HÜNSINGO, een landftreek onder de gene die deGmlandcn genaamt worden , in de provintie van
Groningen.
HITN SKV , matige vloed in het Brandenburgs Pruif£enr die zich by de ftad Brandenburg in hetFriffchehaf ontlaft.
H U N T E , een vaarbare rivier in Weftphalen, ontfpringt in het bifdom Ofnabrug, gaat door het DimHtJNDSRUCK, HüNNORUM TRACTUS , CCH ZC^er mer-meir, en daarzy 'er weer uitkomt word zy de
gebied tuflehen het graaffchap Sponheim, he: her- Lohne genaamt r tot dat zy eindelyk achter Dieptogdom Simmeren, den Moefel en denRhyn. 'Zom- holt weer haar vorigen naam bekomt, en in hetOItyds geeft men het noch verdere grenzen , naam.- denburgfche in de Wezer valt.
H U N T E , ïAzZunder.
lyk langs den Rhyn tot aan den vloed Nahe , en
HUNTEBURG , kleine ftad in 't bifdom Ofnabrug r
dan word het hertogdom Simmern, benevens een
deel van het graaffchap Sponheim daar mee onder aan den vloed Hunte in Weftphalen.
HUNTELISSE, een plaats in Engeland aan de zeebegrepen. ïn deze landftreek hebben de keurvorften van Trier en de Palts, de landgraven van Hef- kull in de provintie Yorck.
HUNTINGTON 9 graaffchap in Engeland tulfchen
fen , de markgraven van Baden , en de Rhyn- en
Cambridge, Bedford en Northampton. In dit graafWild-graven te bevelen.
HUNDWYL, kleine Had in het canton Appenzell in fchap heeft men veel Steenkolen» "De hooftftad voert
Zwitzerland, by Urnafch , aan den Sintra vloed, z den zelven naam van Huntington of ook wel van
mylen van St. Gall. In 't canton Unterwalden legt Huntersdune ,• is een fchone volkryke plaats, en legt
aan den vloed Oufe.
een vlek, Hundwyn genaamt.
HUNTSPILT, ftad in Sommerfetshire in Engeland
HUNFELD , kleine ftad in de abdy Fulda, z. myaan het canaal van Briftol, en zo. Engelfche mylen
len van de ftad Fulda,
HUNGEN, kleine ftad en flot in Wetteravien, x. ten zuidweften van de ftad Briftol.
HUQUANO, degrootfte provintie in China, byna
mylen van Friedberg y was voor heen de refidentie
van een graaflyke linie van Solms, die benevens die midden tuflehen de andere provintien in : Men noemt
van Braunfels voor enigen tyd uitgeftorvën is, en ze de korenfehuur van China, Zy heeft 15. grote, en
xyn derze.ver graaffchappen en heerlykheden aan 108. kleine fteden onder haar gebied» Daar groeit
graaf Maurits Willem van Greirfenitein verval- overvloed van Boomwol en Ryft, ook legt 'er een
zee in, die over de 400. Franüche mylen in den omlen.
trek heeft, die van ongeloorlyk veel fchepen bev&-HUNGERFORD, ftad in Barkshire in Engeland.
HUNJAD , be-g veiling benevens een graaffchap ren word. De hooftftad hiet Viilhang.
HuRbPoix, een zeker gebied op het eyland van
van denzelven naam in Zevenbergen, aan de grenVrankryk, aan den zuidlyken Oever der Seine.
zen van het bannaat van Temeswar.
HURONS, een zeker volk in Canada in noordHUNINOEN» nieuwe Franffche vefting, in de gedaante van een vyrnoek geboud, aan den rechten America 't welk zeer wild en diefachtig is.
H u s , kleine ftad in Moldavien aan den vloed
oever van den Rhyn in Sundgau, dicht by Bazel.
Voor dezen was het een dorp, en is 1679. van de Prut 8. mylen ten zuid-Ooften van Jaiïh
HusiATiNOw , ftad in Podolien 111 Polen»
Franflen begonnen beveiligt te worden. Naderhand
HÜSINECZ , HUSSENITZ , kleine plaats aan den"
zyn 'er ook op het eylarid daar tegen over in den
Rhyn,. en ook aan de andere zyae van den Rhyn ei- \4oed Blamtz ia Bohemen3. in de Pragenzer-kreits *
HUNDLOSEN, zie Wildehaufen,

HUNDRED , zo noemt men een z e V : deel van
de eene of de andere provintie n; i i ü ^ a v d , ofoni
dat voor dezen in ieder Hunct^d i -;», t\\ r> Lui gewoont hebben, of dewyl_ konm^ Air ed, we1 ;e dezelve zo verdeelt heeft, in zuisu- o^.i'vk hondert
luiden, die tot den oorlog becm.univ.Mreü, &e vonden heeft.
HUNDS-FELI>, open vlek in L ver-ienc^-r* O'"]-, in
Sileiien, een myl van Breflau, hel kio^lcr van bt.
yincent aldaar toebehorende.
HUNDSLOCH , goede pas tegen Polen in *t vorflendom Glogau, aan de Bartfch ia Sileiien». is wel
met fchanffen voorzien.
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HUS. HUT,

HUT. HYD. HYP, HYZ.

4n de hndftreek de Gulde Steig genaamt, -Zy is de
HUTWEYL , fbedje in het kanton Bern, in cfe
geboorteplaats van den beroemden Jan Hus , die lanavoogdy Trachfemald, in Zwitzerland.
1415. te Conilans verbrand is.
HUUR-SCHILLING, is een fchatting in Hamburg,
HUSSAREN . zyn de Ongarifche ruiters van de die ieder burger, na dat zyn huis getaxeert itaat of
na
Nationale Militie.
dat de huur opbrengt,geven moet,r)aamlyk van
HUSSITEN, BO-HEEMSCHE BROEDERS , aldus naar iedermarck een fchilimg, dat is van de zeitien f tuiJohan Hus in Bohemen genoemt, welke tegen de vers een.
pauflyke macht, aflaatkraam, vagevuur, zielmiflen
HUXTER , zie Hoxter.
enz. preekte, ook de leere van de NachtmaalnouHUYSBURG , zie Huisburg.
ding onder beyde de gedaantens, toen door een
HYAR , IXAR, kleine ftad en flot in Arragon in
ander met namen Jacobellus opgebracht , in zyn Spanje , benevens den titel van een hertogdom ,
gevangenis te Conilans voor goed gekeurt heeft, aan den vloed Su Martyn. Zy komt eenen uit het
Hy is van den keyzer Sigismond naar het Concilie huis Pignatelli toe, en vervalt na deszelfs aflterven
van Conitans ontboden, en daar in 't jaar 1415. weer aan het huis Silva.
verbrand. Zy worden ook Thabonten genaamt,
HYB£RN*N, zie Winter Quartier. Daar van hiet
naar een hoog ilot op een rots dat Thabor hiette, in Polen de Hybernen Commiflïe, wanneer de geen door hun veldheer Johan Ziska geboud was, die deputeerden van ieder waiwoodfehap tot het orde wapens tegen de Roomsgezinden opvatte, waar donneren der Winter Quartieren en het onderhoud
door het ryk van Bohemen in grote onruft geftelt der militie op een plaats te zamen komen.
wierd. Naderhand zyn zy maar met den naam
HYDEPARC, zie Heydeparc.
van de Boheemfche Broeders bekent gebleven.
HYDRGGRAPHIA, hiet'de befchryvmg van 't wa~
H U S T , H U T Z , een zeer ilerk ilot op een hoge ter, de zee, de winden, en andere zaken, die totrots in Zevenbergen, die onuitputlyke zoutbronnen de fcheepsvaart behoren. Zy word gemeenlyk voo:
heeft, en daar de vloed ThehTa ontfpringt.
een deel der Geography of aardryksbefchryving geHUSTINCS , zo word een van de voornaamfte houden , en men heeft hier toe byzondere zee«
gerechtshoven in Londen genaamt, dat tot hand- kaarten, door janibnius uitgegeven, die dezelve
having der rechten en vryheden van de burgerfchap Orbis Mantimus noemt.
aldaar gehouden word,
HYERES, zie Hwres,
HUSUM, ftad en ilot aan de Haver aan de DuitHYERINGEN, klein Deenfch eylandin Jutland.
fclie zee, recht tegen over het eyland Nord-Strand,
HYMËTTO, een berg , 7. of 8. mylen groot, In
tot het hertogdom Sleeswyk behorende, 4. mylen Griekenland, niet ver van Athenen, waar op enivan Gottorp, 4. van Sleeswyk, 5. van Flensburg, ge kloolters zyn, die door Griekfche munniken be~
2. van Tonningen, en ió. van Hamburg.
woont worden.
H U T , de verblyfplaats van de üuurluiden en anHYMNUS AMBROSIANUS, zie Te Deum Laudamus.
dere mindere bevelhebbers, met den gemenennaam'
H Y N S , zie Hifinge.
Hutsgaiten genaamt. Deze Hut komt boven de
HYPOTHEEK, hiet een onderpand of onroerbaat
Kajuit.
goed, 't welk de fchuldenaar zyn fchuldeifcher tot
HUTITEN t waren ketters in de zeurende eeuw, verzekering der fchuld verpand, doch niet werklyk
die van een Silefier Jakob Huten afquamen, die inruimt, maar in bezit en tot zyn nut houd: daar
te Infpruk verbrand is. Zy affecteren een zonder- van hiet Verhypothekeren tot een onderpand ftellinge Heiligheid in hun klederen en gebaarden , Jen, en laten aantekenen, en Hypothecarius is zohielden alle goederen onder zich gemeen, en ga- danig een fchuldeiffcher, dien zulk een onderpand
ven zich voor dat volk liraels uit, 't welk de Ca- aangewezen word, en daar op verzekert is.
naniters met het zwaard verdelgen zou.
HYPOTHESIS, een itelling die men tot grond van
HUTSBERG, oud en verwoelt ilot op een hogen zyn mening itelt, en die men te bewyzen zoekt.
berg in het vorftelyk graarïchap Henneberg, 3. uren
HYRCANIEN, provintie in Perzien aan de zuidvan Meinungen in r amt Masfeid.
lyke zyde van de Caipifche-zee , die hedendaags
HüTTEiHOF, ïlad in het vorftendom Verden,
Tabriitan genaamt word.
HUTTENBERG, ilot en vlek in neder-Karinthien,
HYSTERON-PROTERON, het achterfte voor 3 alles
onder het aartsbisdom Saltsburg behorende.
verkeert.
HUTTENBERG, een ambacht van 18. dorpen in
HYTK , kleine ftad benevens een iïerk ilot, i$
opper-Heilen , tuilchen Giellen en Butsbach , de een van de 5. havens in Engeland die gedeputeerlandgraven van Hefien-Darmitad en de graven van den in 't Parlement zenden, en legt in het landfchap
Naflau-Weilburg in 't gemeen toekomende.
Kent. Maar het zand maakt haar haven byna oriHUTTENHEIM, groot Ganerben-vlek inFrancken- bruikbaar,
land , waar in men Wurtsburgiche , vorlxlykeHYZEN, hiet by de zee-luiden > iets in de hoogta
Zwartzenbergfche, de Duitfche-Örde, en de ftad trekken, zo werden de zyl-fprieten in de hoogte
Windesheim toebehorende, en Seckendorffche on- geliyir, de goederen worden uit het verdek gehyft,
derdanen vind. Deze plaats is zeer vruchtbaar 111 wanneer zy geloil zullen worden, en hier toe wcr't voortbrengen van koorn,wyn a en andere vxuch- den verfcheyde katrollen naar het onderfcheyd van
ten,
den laft gebruikt.
jAAJt

JAA. JAB. JAC
i.

J

AAR EN BAÖ, zie Annus Saxonuus.
JABELUNKA , onbemuurt vlek , maar 't welk
door een fterk ilot gedekt word, in het vorftendom Teichen aan den vloed Elfa, tuflchen grote
bergen in opper-Silefien gelegen, en is een pas uit
Sileflen tegen opper-Ongaryen. De Veiling is 1573.
aangelegt, en legt 19. mylen van Breflau.
JACATRA , zie Batavia.

JAC. JAP. TAG.
JACOBUS , zie Jacobynen*
JACOBYN of CAROLYN , een

goude
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Engelfchc

munt, 25;. Engelfche fchellingen bedragende.
JACOBYNEN, zo hieten de Dominikaner munniken in Vrankryk.
J A D E , kleine vloed in het graaffcliap Oldenburg,
welke by zyn mond een taamlyk groten zee-boezem
maakt.
JADERA , zie Zara.

JAEN, GAEN, grote en fchone ftad in Andaluilen, benevens een bisdom onder het aarts-bisdora
van Toledo behorende. Dicht daar by legt een ilot
op een berg. Voor dezen mag het een koningryk geweeft zyn, waarom noch hedendaags de koningen van
Spanjen den naam onder hun titels voeren. In 't
jaar 1712. is zy door een aartbeving befchadigt.

JACCA, JACA, itad aan den vloed" Jacca in Arragon in Spanje, 15. mylen van SaragolTa, tuffchen
ket gebergte Jacca, 't welk een deel van het Pyreneefche gebergte is. Zy word door een zeer fterke
Citadel befchut, en heeft een bisdom, onder den
aartsbiiTchop van SaragolTa {taande.
JAERMAT , GIERMAT , veiling in opper-OngaJACHT, IS een klein fchip met maften en zeylen ryen.
r
voorzien, 't w elk tot een plaiiier-vaart, reyze, en
JAFFA , voor dezen Joppe in Paleftina in Azien
yerwering dient.
aan de zee , 24. mylen van Jeruzalem , is gants
JA co BI TEN in Engeland beftaan uit de Roomsge- verwoed, en tegenwoordig maar een haven, tik
zinden , die zich in het zelve koningryk bevinden, de Europeefche koopluiden bezoeken, daar ook de
en uit enige weinige ledematen der Engeliche kerk. Pelgrims gewoon zyn aan land te ftappen, wanDe eerden hebben uit fchuldplichtigheid en eigen neer zy een bedevaart naar 't Heilige land doen.
nut, maar de andere uit een bekommering des ge- JAFFNAPATAN, koningryk in ooft-Indien op het
wetens koning Jakob II. zeer aangehangen, en hun eyland Ceylon, de Hollanders toekomende. Het
beft gedaan om hem weer op den troon te herftel- ftrekt zich in de lengte op 6. en in de breedte op
Ien,gelyk zy nu noch den zo genaamden prins van drie Duitfche mylen uit, is doorgaans met dorpen
Wallis zoeken op den troon te helpen. Deze party en kerken-behoud, en wel bewoont. De grote riis tegenwoordig in een flechten ftaat, en hangt ge- vier, welke zich door twe armen in de zee ftort,
meenlyk by openbare onenigheden de Torys aan, maakt het zelve tot een Schier-eyland; het heeft
waarom deze van de Wighs uit haat dikwils Jaco- 159. dorpen, en word in 4. landfchappen verdeelt,
biten genaamt worden.
naamlyk Belligamme, Tenmarache Waddemarach,
JACOBITEN, zekere Chriftenen in de Oofterfche en Parchiarapalle.
landen, die Jacob Zanzalus, een leerling van EuJAFFNAPATAN, hooftftad en treflyke vefting op
tyches uit Syrien, tot hun Auteur gehad hebben, en het eyland Ceylon , in 't koningryk Jaffnapatan,
èie zyn dwalingen in deió.eeuw in Azien enAfrica uit- die vierkant en met hoge en fterke muren omringt
gebreyd heeft. Zy geloven aan geen drie perfonen is. Zy is in 't jaar 1658. den Portugiezen van de
in de Godheid, en wanneer zy hun kinderen be- Hollanders door een fterke belegering afgenomen, na
fneden hebben, branden zyhaav een teken cles doops dat dezelve het gantfche koningryk van dien naam
met een warm yzer op het voorhooft. Zy hebben 40. jaren in bezit gehad hadden.,
2. patriarchen, naamlyk een te Caramit in MefoJAGERENDORFF , vorftendom in opper - Sileflen
potamien in Azien, die zich patriarch van Antio- aan de Moravifchc grenzen, den prins van Lichchien noemt, en een te Alexandria in Africa, ge- tenftein als een Boheems leen toebehorende. De
lyk ook 4. aartsbiffchoppen, naamlyk te Jeruzalem, hooftftad hiet ook Jagerndorf of Carnovia, legt aan
EdeiTa, Damafcus en Cyprus.
den vloed Oppa, en heeft een fchoon Ilot, 18. m,
JACOBONWITZ , kleine plaats in het waiwoodfchap ten zuiden van Breflau.
Lublin in klein Polen , niet ver van de ftad Lublin.
J^GERSBURG, fchoon luft-en jacht-flot benevens
JACOBSDAL , een heerlyk koninglyk luft-flot in een diergaarden in het graaffchap Catzenelnbogen,
Zweden, een half rnyl van Stokholm, is met fcho- 2. mylen van D.armftad, den landgraaf aldaar toene Galleryen omringt, en heeft een koftelyken tuin. komende.
Aan den zelven legt de zo genaamde Marienberg,
J^GERSBURG, koninglyk Deens ilot op het ey3
waar op de heeriykfte Oiangeryen aangelegt zyn.
land Zeeland.
JACOBS-STADT, kleine ftad en haven in deZweed- - J/EGERSBURG, oud jagt-huis in de nieuwe-Mark
fche provintie Cajanien in Finland, aan de ooft-zyde Brandenburg, aan een meir en groot woud.
van den Bothnifchen zee-boezem.
J/EGERSPREIS, koninglyk Deens luft-flot op het'
eyland Zeeland.
JACOBS-STAM, een ftad in Lyrland.
jAC0Bs-sïucKEN,zyn een Engeliche goude munt,
JAGODNA, JAGODINA , JAGNIERO , kleine maar
die 25. Engeliche fchellingen en ó.pence uitmaken, welgeboude ftad in Servien, tuffchen Grieks-Weisen de brede ftukken, waar van een tot 2.3. fchel- fenburg 4en NilTa , tegenwoordig den Roomfchen
lingen gerekent word, doet in Holland 13. gulden, keyzer toekomende: heeft een ichoon bad.
7.yn tegenwoordig zeer raar en w?orden in de fpaarJAQOS, zekere,volkeren en menflchen-vreters in
potten gelegt.
't koningryk Aniico in neder-Ethiopien, of, gelyk
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JAG. JAL JAK, JAL* JAM-

andere willen, in Congo in Africa. Zy zyn behendig, fterk, endoor.gants Africa verfpreyd.
JAGST , JAXT ,- vloed in Franckenland, welke m
het graaffchap Oettingen ontfpringt, en by Wimpfen in Zwaben in den Neckar valt.
• JAGSTBEKG, kleine ftad , ilot en amt aan den
vloed Jagft, in 't Bisdom Wurtsburg, in FranckenJA'GT MAKEN,hiet by de fchippers zo veel, als een
vyandlyk fchip vervolgen of willen inhalen, weshalven alle zeylen, zo veel de wind verdragen kan,
bygezet worden.
JAGUANA,SANTA MARIA DEL P O R T O , kleine ftad

op het eyland S. Domingo in Africa, benevens een
goede haven.
JAHORUCK, kleine vloed in het waiwoodfchap
Bradaw in klein Ruffien, welke van 't noorden ten
T-uiden loopt, en 1703. tot een grensfcheyding tuffchen Polen en Turkyen geftelt is.
JAICK, grote vloed in groot Tartary en, welke in
het Moicoviniche landfchap Pai'catir ontfpringt, en
ïich in de Cafpifche zee ftort.
J A I C Z A , zie

jaycza.

JAISCKWITS, heerlykheid in Moravien.
JAKOTYN , vlek benevens een goede veiling in
neder-Volhynien, aan den vloed Supol, de Moicoyiters toekomende.
JAKSA , zie Albazjn

JAKUTSKO-; , czaarfche ftad en vefting in Siberien,
. aan den vloed Lena of Lina, welke in de Ys-zee
valt. Zy is de hooftftad dier provintie, waar in de
gouverneur woont.
JA LA , ftad en koningryk in 't ooftlyk deel van
het eyland Ceylon, die wegens de ongezonde lucht
flecht bewoont word.
JALAC, ftad in Africa in Nubien, op een eyland
dat de Nyl maakt.
JALOCZINA, vloed in Wallachyen , ontfpringt aan
de grenzen van Zevenbergen, en ifalt in <ïen Donau.
JALOERS, yverzuchtig, nydig, misgunftig. Daar
van Jaloezy yverzucht, minnenyd, afgunft. Jalouiie
are Divan.
JALOFES, zekere volkeren in Nigrïtien in Africa,
in 't koningryk Senegra, 't welk 115. mylen lang
en 60. breed gezegt word te zyn. De gene, welke
ten noorden wonen zyn maar geel, doch die ten
zuiden wonen hebben een zwarte huid. Hun koning noemt zich den groten Jalof, en heer van 14.
koningryk en , die te Tubacatum refideert.
JAMAGOROD, aanzienlyke vefting in Ingermanland > na de kant van Finland toe, aan den vloed
Laga. Zy legt 3. mylen van Narva , en' is
3703. door de Moskoviters van de Zweden verovert , welke ze op nieuws gefortükeert hebben.
JAMAICA , eyland in.de Noord-zee in NoordAm erica, en een van de grootfte Antillifche eylanden , 't welk de Engeifchen toekomt, 't Is
wel behoud , en ryk van leer, boom wol, tabak,
cacao en zuiker. 't Word in 14.. kreitzen verdeelt,
en heeft omtrent i7o.Engelfche mylen in de leegte
fii 70. in de breedte»

JAM. JANJAMAISOIT , een groot deel van Japan aan dé
weftlyke kuft van het eyland Niphon.
JAMAMA , ftad en koningryk in 't gelukkig Arabien, aan den vloed Afton in Azien.
JAMBA, ftad en koningryk op het Schier-eyland
van Indien aan deeszyde van de Ganges in 't ryk
van den Mogol in Azien.
JAMBIS, koopttad en koningryk op het eyland
Sumatra in Azien.
JAMESBOROUGH, kleine ftad aan den vloed Shannon in de Ierfche provintie Leinfter. Zy heeft zitting en ftem in 't Parlement van Ierland.
JAMESTOWN , ftad op het eyland Barbados in
noord-America, door dê Engeifchen geboud.
JAMESTOWN, ftad in Ierland in de provintie Connaught aan den vloed Shannon.
JAMESTOWN , ftad aan den vloed Powhatan, en
de hooftftad van Virginien, de Engeifchen toekomende , in. noord-America.
JAMETZ , kleine Franfche ftad in Lotteringen,
aan de Luxemburgfche grenzen.
J^MMA, flot en heerlykheid in opper-Crain, een
half uur van Laybach, den vorft van Aversperg toekomende.
JAN, kleine vloed in 't markgraaffchap Meiflèn
by Lommitfch, 1. mylen van de ftad Meiffen*
JANCOMA, koningryk in Azien, in 't koningryk
Pegu, op het half eyland aan de overzyde van de
Ganges.
JANCOWITZ, JANCKOU

f

markt-vlek , benevens

een flot in de Czailauer kreits in Bohemen, daar
1645.de keyzerlyken door de Zw eden geilagen wierden.
JANEIRO , GENERO , Portugeefche provintie of

Capitania aan een vloed van den zelven naam in
Brazilien in zuid-America, waar in de ftad en de
haven van St Sebaltiaan legt. In dit landfchap heeft
men tot noch toe verfcheydegoudrykemynen ontdekt. De vloed Janeiro of Rio Genero word by
zyn val in de Noord-zee door de beyde forten. S»
Jcan en S. Croix gedekt, en de Portugeefche vloten
Ï jn.zomtyds gewoon van daar naar huis te zeylen,
In het jaar 17 n . landde Monfieur du Guo Trouin
voor de kuft van dit landfchap met een Franfch
Efcader, vermeefterde de haven en de ftad S. Sebaftiaan, kreeg met brandfchatten en plunderen een
zeer groten buit, en veroorzaakte door 't verbranden der waren en fchepen de Portugeezen een ongelooflyke fchade.
JAN HAGEL , is de fchimpnaam, die de boorsge^
zeilen of ander gemeen en flecht volk gegeven
word > en betekent zo veel als Canaille.
JANISKA, ftad in Samogitien, aan de Koerlandfche grenzen, een myl van Fofchawski.
JANITZABEN , zyn Turkfche foldaten te voet*
op welke de grootfte macht des Ottomannifchen
ryks beruft. Voor deze beftond dezen manichap uit
Europeefche Chriften-kinderen, na dat zy voor af
in den Mahometaanfchen Godsdienft onderwezen worden. Of nu zulks zedert enigen tyd zo
naauw niet in acht genomen word , zo moeten
doch de gene, die Janitzaren worden willen, hun
leerjaren uitftaan eer zy ingefchreven. worden, en
mem

JAN. JAT?. JAR.

JAN;
tien noemfze Agiomoglans* De hoogfte bezolding
van een Janitzaar is daaglyks iz. afpers, als zy de
gunft van hun officiers1 gewonnen hebben,ook krygen zy rys, vleefch en brood: hun wapens zyn een
vuurroer en Sabel. Dikwils zynze IOOOOQ. man
fterk geweeft. Hun eendracht geeft hun zo veel
macht dat zy alles doen wat zy willen, en daar is
geen manfchap in de wereld die men zo veel eerbied bewyft. Hun kleding is even eens als die der
andere Turken, maar op het hooft dragen zy een
muts, welke van achteren neerwaarts hangt, en de
gedaante van de-mouw van een mans rok heeft,
in wiens wydfte end zy het hooft Heken , hangende het andere end achter op den rug neer. Aan
het voorhooft dragen zy een band van een half
voet lang, 't welk van verguit zilver en met valsfche juwelen bezet is. Dit is hun hooft cieraad op
plechtige dagen, en wordZerrola genaamt. Maar hun
gewoon hooftdekzel is een v/olle muts met ftrikken.
In ieder kamer der Janitzaren aan het Turkfche hof
wonen 30. 40. tot 50. man byeen , en dit noemt
men een Oda. Wanneer men een Janitzaar aan
het leven ftraft, dat gefchied nooit in 't openbaar,
maar men wurgt hem gemeenlyk in den nacht, fteekt
hem in een zak, en werpt hem in de zee. Over
geringe misdaden worden zy onder de voetzolen
geflagen, 't geen zy Falaca noemen.
JANIZAR A G A , is de generaal der Janitzaren, die
het bevel over al het Turkfche voetvolk voert, en
welken de grote Sultan benoemt. Hy heeft abfolutö
macht over het leven der Janitzaren, en wanneer
hy fterft, vervalt zyn nalatenfchap aan de fchatkift
der Janitzaren.
JANIzAR i , voorgebergte in klein Azien aan de
nee-engte van Gallipoli, niet ver van klein Trojen,
't welk een dorp is, en van Griekfche Chriftenen
bewoont word.
JANNA , JANNINA , grote en volkryke Had in

Theilalonien in Griekenland, aan de Epirifche grenzen , gelyk ook de provintie Theilalonien hedendaags Janna genaamt word. Zie Theffalonien.
JANOW, itad in opper-Podolien, in Polen.
JANOW , Had in het waiwoodfchap Eriefcïa in
Littauen.
JANOW,Had in Mafovien in Polen, aan dePruisfifche grenzen.
JANOWECS, Itad in het waiwoodfchap Sendomir
in klein Polen.
JANOWICS, fterk flot in den Czaflauer kreits inBohemen, een myl van Kuttenberg, is het ftamhuis
der adelyke familie Janouski van Janowics.
JANSENISTEN , zo worden in Vrankryk en de
Nederlanden de aanhangers en navolgers van Corïielius Janfenius genaamt,die als biflehop vanYpern
1638. geftorvenis, en onder den titel Auguftinus
een boek de Auxiliis Gratiae gefchreven heeft, wyl
hy uit deszelfs fchriften de ftellingen, die hy in zyn
boek in 't licht brengt, meende gefchept te hebben,
welke daar op uitquamen dat Gods Genade in den
menfeh zo werkte dat hy dezelve niet weerftaan
kon, dat de genade particulier is, ook naar Gods
mening niet voldoende zonder die gene, welke de
Zaligheid werkdyk voleindde: dat Chriftus niQt voor
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alle menfehen geftorven is. Zy verwerpen de ftellingen der Jezuiten, dio het ook zo ver by den
paus brachten, dat Janfenius benevens zyn aanhang
van hem verdoemt wierd. Zy zyn altyd door de
pausgezinden als ketters aangezien,en 1708. wilden
zy dezelve ook in de Nederlanden vervolgen , waarover de ftaten van Holland hen in befcherming namen, en de Jezuiten by na het land darom hadden
ruimen moeten. Men geeft ook den naam van
Janfeniften aan die gene , welke een zonderling
ernftig leven leyden, en zich ten uiterften bemoeien
om de regelen van het Chriftendom naauw in acht
te nemen, en deze laatite worden met een anderen naam ook Rigidiften genoemt. In de tegenwoordige tyden is de Janfeniftery door het nieuwe
teitament van Pater Quesnel in Vrankryk zeer bekent geworden, welk boek de paus als ketterfch door
de beroemde Conftitutie Unigenitus verdoemt heeft,
't geen evenwel door een groot deel der Franfch®geeillykheid ten uiterften verdedigt word. zie Unigenitus.
JANUARIUS, zie Plata.

JANVILLE , kleine ftad in het Iandfchap Orleanois
in Vrankryk.
JAPON,JAPAN, een groot ryk in Azien, uit vele
eylanden beftaande, waar van drie veel aanzienlyker zyn als de overige, naamlyk Niphon als het
grootite, Ximo of Saicock, en Nicoco of TokoeiL
Deze eylanden grenzen ten weften aan China, ten
noorden aan het Oofterfch Tartaryen en het Iandfchap JefTo, ten ooften en zuiden aan den Oofter
Oceaan. Men vind 'er een groote menigte goud en
zilver, als ook dikke rode paarlen , die even zo
hoog gefchat worden als de witte. Over dit ryk
heerit een byzonder keyzer die veel koningen onder zich heeft, en de tegenwoordig regerende keyzer hiet Quane, zullende den troon zedert 1653. bezeten hebben. De Inwoners zyn Afgodendienaars, en
daar byzeer hoogmoedig, na'demaalzy andere natiën
verachten, maar m handel en wandel bedriegen zy
niet. HunGeeftlyken,die zy Bonzen noemen,(laan
in groot, aanzien. Toen de Portugezen in deió.eeuw
dit land ontdekten, wierd het Chriftelyk geloof van
de Jezuiten redelyk fterk uitgebreyd, maar in weinig
jaren ging alles weer tot het Heydendom over.
JAQUEVILLE , zie Brouaq,e.

JARANNA, fterk flot in de provintie Dauria,hoort
den czaar toe , en is met cofacken bezet. Hier
worden van de Ruften de befte zwarte zobelen gevangen. De Heydenen, die dezen landftreek bewonen , worden Konni-Tungufi genaamt.
JARDAN, voorgebergte aan de kuften van Morea
in Griekenland.
J/E RENDORF, kleine plaats in neder-Ongaryen aati
de Ooftenrykfche grenzen,drie mylen van Duitfch-Altenburg.
JARETTA, een der grootfte rivieren in Sicilien,
welke in 't Val diDemona tuflehen den bergMadonia en den j ï t n a ontfpringt, en zich in den golf
van Catanea ftort.
JARGEAU, zie Gergeau.

JARLOWECK, ftad in Podolien m Polen.
JA&MOUTH,

ik^Tarmouth.
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JAR. JAS. JAV.

JAV. IBA.ICH.

JARNACK, flecht vlek in het gouvernement van
Orleans, in de provintie Angoumois, daar 1569.
de beroemde flag met de Hugenoten voorviel.
He
t legt aan de Charente, en heeft den titel van
een graaffchap.
JAROMIRZ, ftad aan de Elf in de koninggratzer
fereits in Bohemen, i4- m y l e n v a n p raag.
. JAROSAW, ftad in het waiwoodfchap Braflow in
klein Ruffien in Polen,
JAROSLOW, koopftad benevens een Citadel in het
Waiwoodfchap Lemberg in Rood-Ruffien aan den
vloed Sana, zy heeft alle jaren op den 15. auguftus
een beroemde mis , en 1658. wierden de Polen
hier van de Zweden geflagen.', Deze plaats hoort
de weduwe van den kroons-groot-veldheer Siniawski
toe.

Bantam, of dien van Materan cynsbaar zyn, en dê
ftad Batavia hoort de Hollanders toe.
JAVELYN, een foort van een fpies, omtrent zesde half voet lang, van voren met yzer beflagen.
JAUBR, erf-vorftendom in neder-Silefien, 't wrelk
ten ooften aan de vorftendommen Glogau, Liegnits
en Schweidnits, ten weften aan Bohemen en Lufatien grenft. Het komt den keyzer als koning van
Bohemen t o e , welke het benevens het vorftendom
Schweidnits door een koninglyken gevolmachtigden lands-hooftman regeren laat. De hooftftad
voert den zelven naam, alwaar buiten deftadvan
de Luiterfche in het Munfterfche vredens - traktaat
geprivilegieerde kerken een van opgeboud is, en
legt 8. mylen van Breflau. Hier op het flot is de
refidentie-plaats des koninglyken land - hooftmans f
JAROSLOW, zie Jeroflaw.
gelyk ook de regering der vorftendommen SchweidJARSKY, zie Jerfey
nitz en Jauer.
JAS, JASSY , hooftftad van Moldavien aan den JAUER-GESI^DEL, is in Zwaben een heromzwervloed Pruth, benevens een fterke citadel. Zy is de vende natie, die de zogenaamde Heidens heel na
reiïdentie - plaats van den vorft van Moldavien. by komt, maar doch van dezelve onderfcheyden
Men vind hier veelGriekfche kerken,die alle klok- is, zy maken onder zich een byzonder gilde uit,
ken- hebben, 't welk anders den Grieken in Tur- en hebben een eige fpraak.
kyen niet geoorlooft is. De wyn de Catanajou is
JAUERNIG , Silelifch fteedje, 2. mylen van Lanaldar beroemt.
dek, den biffchop van Breflau toebehorende. Het
JASENITS , kleine ftad aan den mond van den heeft een warm bad , beroemt zynde van de
Oder, in het Stettyns gebied in voor-Pommeren, onvruchtbare
vrouwen
zonderling
te helwas voor dezen een beroemt kioofter.
pen.
JASIBLI , vloed in Val di Noto in Sicilien, welke
JAURA, een rivier, een uur van de ftad Mos-'
fcich' tufTchen de fteden Noto en Syracufa in de cou.
Rode-zee Hort.
JAWARIN , ftad in opper-Ongaryen.
JASITSCHI, worden de SekretarifTen en bedienJAWOROW, vermaaklyke plaats in het waiwood»
den van de Cancellary in Turkyen genoemt.
fchap Lemberg, in Rood-Ruffien.
JASLOWITZ , zie Sajlowitz.
JASMUND, JASMOUTH, voorgebergte op het ey-

Jand Rugen ,daar den 8. en 9. aug. 1715. een hevijge aktie tuflchea de Deenfche en Sweedfche vloten
voorviel, waar in beyder fchepen zeer befchadigt
wierden, en aan de Deenfche zyde de vice admiraal J u e l , aan de Zweedfche de beyde admiraals
Henck en Lille dood bleven. Beyde partyen roemden op de zeege, maar de Deenfche vloot behiélt
de zee, en de Zweedfche retireerde zich zeer befchadigt in de haven Carelskroon.
JASPRIN , JASPERIN, kleine ftad in opper-Onga3ryen,m het graafichap Pelt, aan den kleinen vloed
Xagiwa.
JASQUE , vorftendom in 't koningryk Perzien ,
aan de kuiten van Kherman.
JASSI, fterk berg-flot in opper-Ongaryen, niet
ver van Caichau gelegen.
JASSI , zie Jas.

JASSIK-BEZAR , zo hiet te Conftantinopel de
'fciarkt daar de Aa ven verkocht worden.
J A T I , vloed in Val di Mazara in Sicilien, welke
fcich in de golf van Caftel a Mare ontlaft.
JAVA, een van de eylanden van Soh da in de Indiaanfche zee, dat door een zee-engte van het eyland
Sumatra gefcheyden word, en daar op veel zuiker,
peper en rys watt. Het heeft ook ryke goud-en
koper-mynen , en de inwoners zyn meeftendeels
Mahometaans. Het word in veel kleine koninglyken verdeeld, die evenwel alle « of den koning van

JAXTENBERG, zie Jagftberg.

JAYCK, grote rivier in Mofcovien in Siberien, welke
door Tartaryeu in de Cafpifche-zee valt.
JAYCZA , JAICKS , kleine beveftigde ftad aan dea
vloed Plena in Bofhien, aan de Croatifche grenzen , benevens een fterk llot , op een zeer hoge
rots, de Turken toekomende, die daar een Sangiac
of landvoogt houden.
IBANITSCH, grensvefting in de Windifche-mark.
IBAR, een vloed in bervien in Ongaryen, die
niet ver van Semendria in den Donau valt.
IBAYCAVAL, NERVIO, vloed in Bifcayen in Spanj e , welke zich te Bilbao in de Bifcayfche-zee ontlaft.
lBBENBuHREN,flot en amt in de verenigde graaffchappen Teklenburg en Lingen in Weftphalen.
IBERIEN , zo wierd Spanje voor dezen naar des
vloed Ebro genoemt.
IBOLA, IPEL , middelmatige vloed in opper-Qngaryen, die beneden Gran in de» Donau valt.
I BR AH IL , zie Brahilow.
IBRICTAR- of M A T E R A G I - A G A , is een bediende

aan het Turkfche-hof, die den groten heer het water
om te drinken, en de handen te wallenen nadraagt
IBURG , kleine ftad aan den vloed Colbeeü in
Weftfalen, voortyds de reiidentie van dm biffchop
van Osnabrug.
ICHIK-AGASI-BACCHI , is de opper-hofmeefter

aan het Peiziaanfche hof, welke veel andere bedienden onder zich heeft.
ICH-

ICH. ICK. ICO. IDA. IDR. IDS:
ICHNOGRAPHIA , het plan, het ontwerp en de
grottekening van een ftad of vefting.
ICHOGLANS, zo worden de Chriften kinderen in
Turkyen genoemt, die in den oorlog gevangen of
anders van verre aangebracht zyn, en zeer zorgvuldig in het Serail opgevoed worden, om dezelve
namaals tot voorname amten , of in kunften en
•wetenschappen te gebruiken. Zy zyn des Sultans
edel knapen, en worden van hun gouverneur, Capa
Aga genaamt, zeer ftreng gehandelt. Zy komen
lelden voor hun veertigfte jaar tot een bediening,
en hun gewone koft is rys.
ICHTERSHAUSEN , kleine ftad en amt in Thuringen , grenlt aan het graaffchap Gleichen en het Erfurtiche gebied, en hoort onder Saxen-Gotha.
ICKELHFIM , groot vlek in Franckenland , het
grootfte gedeelte daar van komt de Duitfche ridder-orde , het overige de markgraven van Anfpach
en de ftad Windisheim toe. Hier zyn veele Joden.
ICOIUMKIL, een van de weftlyke eylanden van
Schotland, niet ver van het eyland Mul.
ICONOCLASTES , wierden voornaamlyk in de
13de eeuw die gene in de Griekiche kerk genoemt , die de beelden beftormden en aan ftukken
braken.
IDA , gebergte in klein Azien , aan wiens voet
de beroemde oude ftad Troien gelegen heeft.
IDANHA A VELHA, ftad in het gebied Caftelbranc o , in de provintie Beira in Portugaal.
IDANSA , zeer oude ftad in de Portugeefche provintie Beira niet ver van Caftelbranco.
IDIOOT, een eenvoudig en onbequaam menfeh,
die niets geleert heeft.
IDOLOLATRIA , afgodendienft , is wanneer men
een gefchildert of gehouwen beeld, of een fchep2.el, godlyke eer bewyft.
IDRA, kleine ftad zonder muren aan den vloed
Elflnam in Zweden. Zy is de hooftftad van de provintie Dalekarlien, en derzelver inwoners generen
zich meeft met 't werken in de Mynen.
IDRIA , ftad in Crain, hier dicht by is die voorname quikzilvcr myn, welke het huis van Ooftenryk jaarlyks enige tonnen gouds opbrengt; de Hollanders halen dit quikzilver in groten overvloed ,
waar uit zy daarna door 't bydoen van Zwavel
verinillioen maken.
IDRO, kleine ftad in het gebied van Brefcia, aan
het meir Idro, in 't Venetiaans gebied in Italien.
ID^TEDT, zie Tftedt

IDSTEIN ,kleine ftad, ilot en heerlykheid in Wetteravien, 3. mylen van den Rhyn en van Ments
in een aangenaam dal, den vorft van NalTau-Idftein
tot noch toekomende. Derzelver vorft Georgius
Auguftus Samuel was den 16. febr. 1665. geboren,
had 1688. den vorltlyken titel beginnen te voeren,
en is den 27. o et. 1721. zonder manlyke ei ven gekorven. Zyn Gemalin Henrietta Dororhea, dochter van vorft Albert Erneft van Oettingen, is den
24 febr. 1688 met hem in den echt getreden, en
heeft na haai gemaals dood de vorftlyke landen in
bezit genomen.
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JECHABURG, een oud woeff: berg flot in Thuringen, een uur van ^ondershaufen.
J E C K E R J A R , een rivier in het bisdom van Luik,
die zich by Maaftricht in de Maas ontlaft.
JEDBINSK, ftad in het waiwoodfehap Sendomir
in klein Polen.
JEDBRUCK, kleine ftad in Zuid-Schotland, en de
hooftftad van het landfehap Tivedale.
JE DO, zie Yendo.
JEHSTKDE, berg vlek in de aartsbergfche kreits in
MeiiTen, niet ver van Annaberg.
JEKUTSKOI, een grote ftad met fterke Torens in
Siberien, in de landftreek Buratta, aan den vloed
Angara, daar de vloed Jekut zich met den zelven
verenigt.
JELISSE, ftad in Siberien, daar de vloed JeliiTe
in de zee valt.
JELLE, is een klein f chip, voor en achter fpits,
't welk zeer veel in Noorwegen en Mofcovien gebruikt word.
JELRA , vlek in de provintie Dalekarlien in Zweden , 6. mylen van de Noorweegfche grenzen.
JJ LTSCH , welgelegen flot en beroemde pas in
Silefien, tuiïchen Breilau en Brieg aan de Oder,
JEMPTELAND, klein Zweeds landfehap in Noortland, tufTchen Medelpadien_, Angcrmanland, Hellingen en Noorwegen; het is "vol bergen en boifchen,
en de inwoners leven van den vifch vangft.
JEMSEE, kleine ftad in de Zweedfche provintie
Tavafthia in Finland. Zy legt aan het Meir Jende,
en daar word veel vifch gevangen.
JENA, middelmatige ftad aan de Saaie in Thu*
ringen, i. mylen van Weimar: zy heeft een Univerfiteit, welke in 't jaar 1555. gefticht is , benevens een fchoon flot, en hoort den hertog van Saxen-Eifenach toe, maar de Univeriiteit is in 't gemeen, waar van de eene helft het gezamentlyke
huis van Gotha, de andere het gezamentlyke huis
van Weimar en Eifenach toekomt.
JENAILLE, fchoon ilot niet ver van S. Gergeau
in de provintie van Orleans in Vrankryk.
JENCKAU, ftad en flot in de Czaflauer kreits in
Bohemen, op den weg tuiïchen Praag en Wenen.
JENCKÖPING, Zweedfche ftad in Smaland of OoftGothland, aan den zuidlyken oever van het Meir
Weter, daar het Gothifche hofgericht is. De ftad
beftaat uit een eenige lange ftraat, en heeft geen
muren, maar het flot is met een opgeworpen wal
omtrokken, en aan een Meir gelegen.
JENISCEY, grote vloed in Siberien, welke in 't
gebergte der Kalmucken ontfpringt, en zich in de
Yszee ftort. Daar legt een grote en welgeboude
ftad aan, Jenifeisky genaamt.
JENIZA , Turkfche ftad in Macedonien in Griekenland , aan den zee-boezem van ThefTalonica.
JENIZESKOI.grote,volkryke en fterke ftad ir,Siberien , a^n den vloed Jenifcey. In haar gebied wonen veel Heydenen, de Tungufen genaamt, die
den Czaar cynsbaar zyn.
JtNO, een beveiligde ftad, benevens een flot in
opper-Ongaryen aan de Zevenb-rgfche grenzen 9
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aan de rechte zyde van den vloed Kcrcs, tuffchen
Guyla en Temeswar.
JENOBI, Turkfche Palanka in Servien, aan den
Dunau, wierd 1697. te enemaal door den keyzerlyken generaal Rabutin verbrand.
JENTIVES, Heydenen in Indien , voornaamlyk
in Golconda'en Cambaya, die wel een God en de
onllerflykheid der Zielen, maar met een de zielsverhuizing uit het een in een ander ligchaam geloven , en darom geen vee doden.
JE'NUPAR, koningryk en ftad aan den vloed Coul op
het Schier-eyland van Indien , aan deeszyde de
Ganges, in het ryk van den Mogol in Azien".
JE RE , vloed in 't WolïFenbutteliche , ontfpringt
in het bisdom Halberftadt, by het huis Zylli, en
valt by Afcherileben in de Bode.
JERFSA , vlek in de Zweediche provintie Hclfingen, aan den vloed Liusna.
JERGENBERG, zie Georgenberg.

JERICHAU, ftad, krcits en amt in 't hertogdom
Maagdeburg, dicht aan de Brandenburgfche grenzen, 1. myl van Tangermunde.
JERICHO , was voordezen een beroemde ftad in
't land Canaan, maar tegenwoordig is het een ilecht
dorp.
IERLAND,een van de twe grote Brittannifche eylanden , dat door de lerlandfche - zee van Groot
Brittannien afgefcheyden word. Men heeft 'er zomers en 's winters een gematigde lucht , en het
land heeft niet alleen voortreflyke weylanden, maar
het brengt ook genoeg koorn, boomvruchten, faïfraan en hennep voort. De geboren Ieren zyn
meeft Roomsgezind, evenwel verzwakt die Godsdienft daar hoe langer hoe meer , nademaal het
verboden is dien opentlyk te plegen: darentegen
breyd zich de hervormde Godsdienft daar verder
uit, dewyl 'er,veel Engelfchen en Schotten wonen.
De lengte van dit eyiand is omtrent 60. de breedte
30. Duitfche mylen , en het gantfche koningryk
bcftaat uit 4. provintien, te weten Ulfter, Leinfter,
Connaught en Mounfter. Het hoort onder de
lÉ-oon van Groot Brittannien, en word door een
onderkoning geregeert, welke veel meer te zeggen
heeft als de andere Engelfche ftadhoudcrs: nademaal hy alle ampten vergeeft, het leven fchenken,
en ridders flaan kan. Het heeft ook een eigen Parlement , uit en hoger- een lager-huis beftaande.
IERNA, vlek in de Zweedfche provintie Dalecarlien.
IEROSLAW, hertogdom in 't weften van Mufcovien, wiens hooftftad van den zelven naam aan
den vloedWolga legt,en een grote volkryke koopftad is.
IBRRE, kleine vloed .in het landfchap Brie, welke zich boven Farys in de Seine giet.
IERSCHE BLOEDBAD, wierd 1641. van de Katho-

lyken in Ierland ten tyde van koning Karel I. aangerecht , en daarin binnen weinig maanden over
de zooooo. proteftanten om hals gebracht.
IERSCHE-ZEE, is een groot Canaal van de Weftlyke of Atlantifche-z.ee, tuffchen de Engelfohe en
lerfche .kuiten.

JER.JES.
IERSE? , eyiand in- Brittannifche-zee \ tegen de
Ooftlyke kuit van Normandyen. Het hoort de
Engelfchen toe, en word door twe kaftèlen gedekt.
De lucht is'er zeer gezond, en daar word fterke
handel met kouden door de inwoners gedreven.
IERVENL.AND, klein landfchap in Efthland inLyfland.
JERUSALEM, ftad in 't beloofde land in Azien;
niet ver van de plaats daar voordeze de beroemde
ftad Jerufalem geftaan heeft. Zy word van Turken,
Arabieren, Joden en Chriftenen bewoont, en mea
toont 'er Chriftus graf, 't welk de Francifcanen in
bewaring hebben. Zy hoort onder den BafTa vaa
Damafcus, en daar 'woont een Sangiac en eeij,
Cadi.
JERUSALEM, is een kapel te Weftmunfter.
JERWEN , zie Jerventand.

JERXHEIM, een vorftelyk Bronswyks Hot en amf
aan de Halberftadfche grenzen.
JESENOWITZ , vlek in Croatien in Ongaryen, niet
ver van den vloed Unna.
JESI , middelmatige ftad aan den vloed Piumefino
in de mark van Ancona in 't paullyk gebied, Zy
heeft een biifchop , die onmiddelbaar onder den
paus ftaat, en daar wonen veel Quietiften.
JESSELMERE , koningryk en grote ftad in ooft»
Indien, aan het gebied van den groten Mogol, op
het Schier-eyland aan deeszyde de Ganges.
JESSE N , kleine ftad 3. mylen van Witten berg in
de Saxifche keur-kreits. Men broud 'er goed bier
en maakt 'er wyn die de Gohrenbirn genaamt
word.
ESSENITZ , zie Giechnitz.

HSSNITZ , kleine ftad aan de Mulda, onder Anhalt-Deffau behorende, 2. mylen van Deifau.
JEsso, groot landfchap in Azien tuifchen de Japanfche eylanden, waar van het door de zee-engteSungar
gefcheyden word, en groot Tartaryen, ftaat ten
dele onder de heerfchapy des keyzers van Japan.
De inwoners bidden de fterren aan, bekleden zich
met huiden van wilde dieren, zyn zeer oorlogszuchtig , en hebben gQm ordentlyke regering onder
zich. Men gelooft dat dit land zich tot aan noord»
America uitltrekt, en aan de ftraat Anian grenft.
JESUAL, koningryk in Indien, aan de overzyde
van de Ganges, onder het ryk van den Mogol be*
horende, in Azien.
JESUATEN, zyn Munniken welke van Johannes
Columbinus te Siena i n ' t jaar 1367. gefticht zyn,
Hun kleding is wit , waar over zy een kaftanje
bruine mantel, en een witte kap dragen.
JESUITEN , . of VAN DE SOCIËTEIT VAN JESUS*

zyn Geeftlyke in de Roomfche-kerk , . welke het
Concilie van Trenten reguliere klerken noemt ,
der zelver ftichter Ignatius Loyola was een Spaanfch
Edelman, welke 1543. den wereldlyken krygsdienft
met den geeftlyketi ftaat verwiiTelde. Paus Paulus
III. heeft ze 1540. beveftigt, en hun zyn door de
volgende pauzen heerlyke privilegiën gegeven. Behalven de drie gewoonlyke kloofeer - beloften van
armoede,.gehoorzaamheid en. kuisheid , doen zy
'er de vierde b y , naunlyk van zich tot de Zend-

JES. JET. JEV. IK
findchappen te laten gebruiken, en den aanwas der
Roomfche Katholyke kerk te helpen berorderen.
Zy houden geen koor, en laten zich aangelegen
2;yn om de jeugt in de wetenfchappen te onderwyzen. Zy hebben met de andere katholyke ordens
veel gefchillen , inzonderheid ^ met de Dominicaners , over de bekering der Chinezen, en in Engeland hebben zy te enemaal het land ruimen moeten , ook zyn zy voorenigen tyd in Vrankryk wegen de Conftitutie Unigcnitus aan het hof en by
de andere geeitlykheid taamelyk in ongunftgeraakt.
JESUITISSA, of JPSUITINNEN, zyn nonnen., wel-
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naam 't welk tot dekking van de haven van Marfeille dient.
I F R A , landfehap in Biledulgerid in Africa, wiens
inwoners Herken handel met de Portugezen dryven.
I G G , kleine ftad in neder-Karinthien aan den
vloed Igg.
IGLA, kleine vloed in Moravien, ontfpringt 'm
Bohemen in de Bechinifche kreits, en valt in de
Treya.
lGLAu,volkryke en beveiligde ftad aan den vloed
Igla in Moravien , aan de Boheemfche grenzen 9
24. mylen van Praag. Daar word goed laken gemaakt.
IGLESIAS, een ftad in Sardinien, aan de zuidlyke
kuft, benevens een fraaie citadel.
IGLO , in 't Latyn Neocomium , in 't Duitfch
Neudorf, is een van de 13. fteden in het opperOngarifch graaffchap Zips , welke aan de kroon
Polen verpand zyn. Zy legt aan den vloed Kunnert of Hornath.

ke in de ióde eeuw van een vroouwsperfoon \ Elifabeth Rolelia genaamt, haar oorfprong genomen
hebben , en in alle ftukken de Jeiuiten zochten
naar te apen. Maar dewyl 'er allerly wanorde onder haar infloop , heeft paus Urbanus VIII. deze
orde afgefchaft , evenwel worden dezelve noch
hier en daar te Keulen aan den Rhyn en in de Nederlanden gevonden.
JESUPOLIS, ftad in het waiwoodfchap Lemberg,
in klein Rufïien.
IGNORANTIA FACTI, is de onbewuftheid van een
JETSCH, de refidentie-plaats des generaals van de voorgevalle zaak. Ignorantia juris, is de onbewuftZaparowifche Cofacken aan den vloed Dnieper.
heid van het recht dat my in een zaak toekomt.
JETSEGEN, en JESTEN, uf JERSENGO, twe grote
IGUALADA, kleine ftad in Catalonien in Spanjen,
delen van het eylahd Niphon in Japan in Azien.
aan den vloed Noa, 11. mylen van Barcellona.
JETTONS, hieten by de Franfchen leg- of rekenIHNA , vloed in de Nieuwe-Mark Brandenburg,
penningen. Maar in een zekeren zin worden ze- ontfpringt niet ver van Reetz, loopt hierna naar
kere zilvere munten alzo genaamt, die nu en dan Stargard in Pommeren en door de ftad Golnau, en
in de academie der wetenfehappen te Parys tot be- daarna in het Friflche Haf en Ooft-zee.
loning uitgedeelt worden.
IHOR , GIOHOR, koningryk en ftad van den zelJETZ , zi itfch.
ven naam , benevens een goede haven op het
J E T Z E , vloed by Soltwedel, in de oude marek- Schier-eyland van Indien aan de overzyde van de
Brandenburg , ontfpringt by Kohlftad, en valt by Ganges in Azien, aan een vaart. Het is ryk van
Hitzacker in het Luneburgfche in de Elf.
peper, wit koper, rys, ried, kokosneuten en dierJEVENSTEDE, is maar een kerk dorp in 't hertog- gelyken meer, en heeft zyn eigen koning.
dom Holftein, in 't amt Rensburg, een myl ten ÏKAZINA , ftad in het waiwoodfchap Wilna in
smiden van Rensburg.
Littauen , heeft houte huizen.
JEVERN, ftad en heerlykbeid in het graaffchap
IKUTSKOI , zie Jekutskoi
Oldenburg, aan de ooft-Vriefche grenzen, quam
IKWA , vloed in Volhynien, welke in den vloed
voor dezen de graven van Oldenburg toe, waar Ster valt.
van de laatfte graaf Anton Gunther die 1667. ge- IKWORT , ftad in Engeland, in de provintie Sufftorven is, zyn zufters zoon, vorit Johan van An- folk.
halt-Zerbft de ftad en heerlykheid Jevern by uiterI L A , zie TiL
lle wille vermaakte. Maar daar rees wegens de
ILANCK, zie Eylanch.
ieenheerlykheid in \ begin een gefchil , nademaal
ILANTZ, hooftftad van Graauwbundterland, aan
dit land voordezen een BurgUndifch leen geweeft den Rhyn.
was, maar het daar by niet zeker is, of het van ILBRIG, kleine ftad in de Elfas, 3. mylen van
het hertogdom Burgundien, of van Brabant, afge- Straatsburg, den graaf van Styrum toekomende.
hangen had. Dewyl nu de koning van Vrankryk
ILCHESTER, ftad aan den vloed 11 in het landvan het eerfte, en die van Spanje van het laatfte fehap Sommerfet in Engeland, heeft zitting en ftem
meefter was, zo overliet de koning van Vrankryk in 't Parlement.
zyn recht aan de krooL Denemarken, welke in 't
I L E , vloed in de marek Brandenburg, welke zich
begin die pretenfie fterk aandrong, maar zich ein- met de Havel verenigt, en met den zelven in de
delyk bewegen liet om tegen een renunciatie, die Elf valt.
het huis Zerbft van alle Allodiale goederen uit de
ILEFELD, vermaaldyk en ryk kloofter een myl
Oldenburgfche Erffenis , waar op het zelve enig van Nordhaufen, naar den Harts toe gelegen, en
lecht kon vorderen, als ook tegen de betaling van den keurvorft van Hanover toekomende, alwaar
ïocooo. Ryksdaalders de leensgerechtigheid te laten een beroemt fchool voor 130. ftudenten is, waar
varen, en het vorftelyke huis Zerbft 1689. in 't ge- van enige te enemaal voor niet ftuderen, en de
rufte bezit van deze heerlykheid te laten.
graven van Stolberg hebben het recht om ook enige
IF , klein eyland in Vrankryk aan de kuften van van deze plaatzen te vergeven.
IJLBVSKOI, zie lltnskïh
Provence, benevens een fterk Hot van den zelvea
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ILE. ILH. ILT. ILL.

ILL.ILM.ÏLS.1LT.IMA.IME.

I n * , ItLER, vloed in Zwaben, welke m het lLLYRiEN,wierd voor dezen genoemt wat heden*
Tyrolfch gebergte ontfpringt, en zich by Uim m daags by na te enemaal onder Sciavonien en Dalden Donau ftort, dien hy vaarbaar-maakt.
manen begrepen word.
ILERBERG, flot in Zwaben aan den vloed Her, ILM , vloed , welke in 't Hennebergfche ontaan de vorftelyke abdy Kempten behorende.
fpringt , en zich boven Naumburg by Sultza in de
Saaie ftort.
I L E R D A , zie Lerida.
ILER-TJSSEN, licTiffm
ILM , IL MEN , zie llmfladt.
ILEUSSIA , Poolfche ftad m het waiwoodfchap
ILMBACH , Karthuizer kloofter aan het Steigerwald
Cracau in klein Polen, heeft veel zilver- en lood- in Franckenland.
h ME , vloed in 't Bronswykfche gebied , in 'e
mynen.
.
,...
vorftendom Grubenhagen, welke in het SollingerILHAS DAS VACCAS, zie Middelburg.
ILHEOS, ftad en landfehap in Brazilien in zuid- wald ontfpringt, en een myl van Eimbeck, in de
America, de Portugezen toekomende. De inwo- Leine valt.
ILMENAU, kleine ftad, amt en oud woeftflotj
ners leven van den landbouw, en dryven handel
met eetwaren, die zy in kleine fchepen naar Per- 4- mylen van Erfurt, in 't Hennebergfche gebied,
dicht aan het Thuringer woud, daar men bergwernambuco voeren.
kiNors,zyn in Canada in noord-America een foort ken vind, den hertog van Saxen-Weimar toebeho^
van volkeren, die gants vry leven, en geen koning rende.
noch andere overigheid hebben.
ILMENAU , of DET A U E , vloed in 't hertogdom
ILINSKOI, ftad in Siberien , tuiTchen twe hoge Luneburg, die byUltzen, Luneburg en Bardewick
bergen, aan den vloed Ilim, welke in den Tun- voorby, en beneden Winfen in de Elf valt.
gus, en deze in de Jenifia valt. Deze landitreek
ILMEN-ZEE , legt in het landfehap Novogrodfword van Tungufen en Ruffen bewoont.
Welicki in Mofcovien, 2. mylen van deftadNoILKUSCH, zie llcujjta.
vogrod, is 12. mylen lang en breed.
I L L , vloed in Rhynthal, die niet ver van VeldILMENT , grote vloed in Perzien in Azien, welke
kirchen in den Rhyn valt.
zich in den Oceaan ftort.
I L L , E L L , vloed in de ElPas, welke aan de BaILM STADT, STADT I L M , kleine ftad aan de Ilm,1
zelfche grenzen in 'tBurgundifch gebergte Jura ont- benevens een amt in Thuringen, 2. mylen van Ilfpringt, en zich beneden Straatsburg in den Rhyn menau , den vorft van Schwartsburg-Rudelftadt toeftort. Hy is van Colmar tot zyn mond toe vaar- behorende.
baar.
ILMSTADT , ryke proosdy en vlek in Wetteravien
ILLATA, ZO noemt men het goed dat de vrouw 2. mylen van Frankfurt.
haar man ingebracht heeft.
ILS , vloed, welke aan de Boheemfche grenzen
ILLER-AICHHEIM , zie Akhheim.
ontfpringt, en zich by PafTau in den Donau ftort.
ILLESCAS , kleine ftad in nieuw Caftilien, 6. myl. I L S , ILZA, marktvlek', benevens een flot Kalsten zuiden van Madrit.
dorf genaamt, in neder-Stiermarken aan de OngaILLIERS, kleine ftad in de provintie Perche, niet rifche greiuen.
ver van den oorfprong der Loire.
ILSENBURG ,voor dezen een kloofter, tegenwoorILLOCK , kleine ftad en fterk flot aan den Donau dig een kafteel in het graaffchap Werningeroda in
in Sciavonien, 2. mylen van Peterwaradein.
Thuringen aan den Harts, en voor enigen tyd de
ILLOVA, flot in opper-Ongaryen, in het graaf- refïdentie-plaats van graaf Ernft van Stollberg, die
fchap Trentfchin.
1710. den 9. november zonder manlyke lyfs-erven
ILLUMINATI , ALUMBKADOS , Chriften-ketters, geftorven is.
die 1575. en 1623. in Spanje het hooft opftaken;
ILSNA,kleine vloed in het waiwoodfchapBreftici
onder andere leerden z y , dat zy door de Geeftlyke in Littauen, loopt beneden de hooftftad Breflici in
vereniging der gedachten met God zo volmaakt den Bug.
konden worden , dat zy de H . Sacramenten en
I L T Z A , ftad in het waiwoodfchap Sendomir in
goede werken niet nodig hadden, en zonder zonde klein Polen, onder den biflehop van Cracau ftaande grootfte fchelmftukken begaan konden.
de.
ILLUMINEREN, hiet met bonte verwen iets overIMAN,EMONI, ZO noemen deMahometanen hun
ftryken , op dat men het zwarte en het witte dui- priefters, dezelve moeten den Alcoran i n ' t Aradelyker onderfcheyde, op welke wyze de afgezette bifch lezen kunnen.
landkaarten gemaakt worden.
IMARES, zie Caravanferai.
ILLUMINLREN, hiet ook op geboorte-kroningsIMAUS , gebergte in groot Tartaryen , 't welk
dan k- en andere feeften ter ere van een groot heer een ftuk van het groot gebergte Taurus is, niet ver
de huizen en venfters met lichten, kaarden, lampen van de Cafpifche-zee aanvangt,en zich tot aan den
en brandende machïnen by nacht verlichten , en vloed Ganges uitftrekt.
met allerhande aardige zinnebeelden verderen.
, IMBROHOS-BACKI, hiet aan het Turkfche hof de
ILLUSTRATI , een geleert genoodfehap te Ca- opper-ftalmeelter.
M in Italien , 't welk de zon tot een zinneIMERETE , koningryk in Georgien in Azien, 't
beeld voert , met de daar tegen over ftaande welk tuflehen den berg Caucafus, het eigentlyk zo
maan , en daar by de woorden : Lux indefi- genaamde Mingrelien, de Zwarte-zee, het vorftenmm,
dom Guriel en Gurgiftan legt Het land is bergachtig,

IMP.iINA.. INB. INC.

IMM. IMO. IMP.
tig, maar daar by vruchtbaar, en heeft zya eigéS
koning, die den Turkf chen keyzer cynsbaar is.
IMMATRICULEREN, hiet iemand op de rol fchryven,gelyk op de ryksrol alle Handen des ryks moeten aangetekent Haan, en op deUniveriiteiten moeten de aankomende ftudentcn zich by den Rector
Magnificus laten infchryven , van welken tyd af
%Y onder de Academifche burgers gerekent worden. Een Notarius publicus immatriculatus hiet
in Duitfland een, die by het rylss-kam er-gericht te
Wetzlar als Notarius geëxamineert, en ingefchreven is, en hier van geloofwaardige getuigeniffen tonen kan, die daarom meer geldt als een ander Notaris.
IMMEDTAAT, betekent dat een onderdaan de hoge
overigheid en anders niemand onderworpen is.
Daar van zyn die gene Immediate of onmiddelbare
ryksftanden, die hun leen van den keyzer en van
'*t ryk hebben: Mediate of middelbare ryksftanden
2.yn noch een lagere en middelbare overigheid onderworpen.
IMMHNHAUSÊN , vlek in neder-HefTen benevens
een adclyic goed de vryheren van Meifenbugk toekomende, die ook noch andere fchone goederen in
Heffen bezitten.
IMMENSTADT, een ftad in 't bisdom Conflans. „
IMMUNITEIT, vryheid van fchattingen en giften,
gelyk de geeftlykheid geniet.
IMCLA, welgeboude en volkryke ftad in Romagna op een klein éyland, 't welk de vloed Santerno
maakt, en tot den kerkelyken ftaat behoort. Haar
biffchop Haat onder den aartsbiïïchop van Ravenna.
IMPATRONEREN, hiet zich in iemands gunft indringen , iemand zich tot een patroon of befchermheer maken.
IMPERIALE, vloed in 't Genueefche gebied, die
by Oneglia'in de zee valt.
IMPERIALE, fpaanfche ftad in 't koningryk Chili
in zuid-America, benevens den titel van een bisdom.
IMPERIUM MERUM, word dat recht genaamt, 't
welk iemand in 't Crimineele tegen de misdadigers
©effenen kan. Het hiet ook halsrecht.
IMPERIUM MIXTUM, is niet alleen het recht om
misdadigers te vonniflen, maar ook in burgerlyke
^aken te oordelen.
IMP ER TIN EN TIEN, ongereimde dingen, die niet
Ier zaak dienen.
IMPETRANT, hiet by de rechtsgeleerden die iets
voor 't gerecht verzoekt, en byna zo veel als aanklager. Maar Impetraatis de aangeklaagde, op welken iets verzocht wordt
ÏMPiNGiREN, zyn voet floten, ergens een misflag in begaan.
IMPLICEREN, inwikkelen, verwarren.
IMPLORATIE, de aanroeping van der overigheids
befcherming. Implorant, die ergens om by de oveïigheid verzoekt.
IMPORTANTIE, aanzien, gewicht, grote aangelegenheid.
IMPORTUN, verdrietig, Iaftig, daar van Importunitcit verdrictigheid, onbekeftheid, laftigheid.
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IMP©SSIBEL, dat niet kan gedaan worden, onmooglyk, daar van Impofübiliteit de onmooglykheid.
IMPOSTEN, zyn beladingen op waren of op onroerende goederen.
IMPRENABEL, onoverwinlyk.

'IMPRIMEREN, indmkken, inprenten, een^denkbeeld van iets maken, daar van ïmpreffie ae inoeelding, opgevatte mening, vooroordeel
IMPROBEREW, berifpen, mispryzen , verwerpen,
- IMPROVISADEN, zyn zaken die ons fchielyk invallen, daar onder worden de fcherpzinnige antwoorden gerekent, die voorname heren of galante
juffers geven, de Franfchen,noemen ze Bons mots;
IMPUGNEREN, wederftreven, overhoop werpen.
IMPUTEREN, te lait leggen, de fchuld geven.
INACTIE, hiet in het veld , wanneer het leger
ftil legt, en geen onderneming doet.
IN ANTECESSUM , vooruit.

IN ARMIS, hiet in de wapens, of gewapent;
toegeruft en tot ftryden bereyd zyn, ook de wapens opgevat hebben.
INAUGURATIE, inwying tot een hoog amt. Dit
woord word gemeenlyk van hoge perfonen van
den geeftlyken Itand, en ook van koningen by derzelver kroning, in 's gelyk wanneer Academiën ii>
gewyd worden, gebruikt.
INBALKING , of INANKERING , is het recht om

een balk of anker te hebben in een 's anderen gebouw.
INCAMERATIE, is een woord dat by de Apofto~
lifche kamer gebruiklyk is, en betekent zo veel als
de inlyving van het een of 't ander leggent goed
onder de pauflyke domeinen. Zo deed paus Urbanus VIII. anno 1664. met het hertogdom Caftro3
toen hy het den hertog van Parma ontnam.
INCAMINEREN, hiet eigentlyk iemand den weg
banen, daar na een zaak zo fchikken en bereyden,dat men 'er mee voortkomen kan, en de aan-'
liag niet qualyk uitvalt.
INCAPABEL, onbequaam.

INCARCEREREN, in de gevangenis zetten.
INCAS, ZO word de keyzer van Peru in zuidAm erica genoemt.
INCHGALLES, zie Wtjlernes.

INCH-KEIT, klein eyland in den zee-boezem van
Edenburg in Schotland'
INCIDENTER, gelyk een bywerk, wat by toeval
daar tuftchen komt. Incident-Puncr., een nevenftryd, die in de hooftzaak mee ingewikkelt word.
INCISA , kleine ftad aan den vloed Belbo in het
landfehap Acqui, in 't hertogdom Montferrat, aan
de grenzen van het Aleffandrynfche gebied.
INCLINATIE , genegenheid, gunft, liefde. Daar
van Inclineren, ergers Toegenegen zyn, luft of begeerte toe hebben, naar een ding trachten of ureven.
INCLUSIVE, mee ingefloten.

INCOGNITI, een gezelfchap van geleerde luiden
te Venetien, welke den Nyl ft'room rot hun zinnebeeld voeren , met het byfehrift, Incognito, c

pur noto.
Gëë

Ï»-'
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INC, IND:

IND.

ÏNDICTIO, is een tyd van 15. jaren, dien keyfer
INCOGNITTO ZYN , hiet wanneer een voornaam
heer zich voor een perfoon van minder rang uit- Konftantyn de Groot ingevoert heeft. Men begint
geeft om verborgen te blyven. Het heeft zyn trap- £e van feptember, dewyl voorheen te Romen om
pen, want half Incognito zyn , is, wanneer een dezen tyd wegens ingezamelde vruchten de cynfen
groot heer wel uiterlyk een genngen naam, maar en landheers-inkomiten moeften betaalt worden,
evenwel de eerbetuigingen als een geleyde by deinha- Deze tydrekening word noch hedendaags van de
lin^ vifieten en wacht aanneemt; of wanneer hy Notariflen in hun inftrumenten in acht genomen.
INDIEN,INDOSTAN, een deel van Azien/t welk
alle diergelyke dingen afflaac, en zich heel niet te
ten weften aan Perzien , ten noorden aan groot
kennen geeft.
INCOLAAT, IS het recht m Bohemen, t welk de Tartaryen, ten ooften aan China, en ten zuiden
inwoners van dit koningryk genieten, en de key- aan de Indifche-zee grenft. 't Is een zeer warm
zer als koning van Bohemen ook aan een vreemden, land, daar veel zuiker, katoen, zyde, en kokosdie niet in 't land geboren is , verlenen kan, dat neuten te vinden zyn, maar de aanzienlykfte rykhy naderhand zo veel als een gebore Bohemer geit. dom beftaat in goud, zilver, diamanten , robynen 9
paarlen enz. Enige onder de inwoners zyn geel, de
In Polen hiet het Indigenaat.
INCOMPATIBEL, wat niet te zamen kan gaan, en andere heel zwart, en zy zyn ten dele den Mahometaanfehen Godsdienft, ten dele het Heidendom toegezich niet met elkander verdragen kan.
INCONFIDENTBN, worden tegenwoordig die gene daan. Men vind 'er ook veel Chriftenen en Joden,waar
genaamt, welke aan de lands-overigheid wegens ge- onder zich die gene Chriftenen, die niet uit Eurovaarlyke correfpondentie met de Vyanden verdacht pa gekomen, of door Europeers bekeert zyn, Chri»
zyn, en daar over uit het land verdreven, of in de ftenen van St. Thomas noemen, wyl zy geloven
gevangenis gezet worden. Diergelyke zyn 'er in dat deze apoftel het Chriftendom in Indien ge»
den voorgaanden oorlog zeer veel in Spanje, Na- plant heeft. Zy gebruiken het Avondmaal onder
pels, Sicilien en op andere plaatzen geweeft, en beyde de gedaantens , doopen hun kinderen niet
Filippus V. heeft darom te Madrid een Tribunal voor den vierden dag, verwerpen het laatïte olyfel
del Inconfidentia opgerecht , om de zaken van en het pauflyke gezag. Men verdeelt het hedendaags in 3. delen, welke zyn (1) Noord-Indien, of
diergelyke perfonen te onderzoeken.
IN CONTINENTI , ogenbliklyk, zonder tyd ver- het ryk van den groten mogol , Mogoliftan genaamt, 't welk ten weften aan Perzien, ten noorlies.
INCONVENIENTIEN, ongerymde zaken, ook de den aan groot Tartaryen, ten ooften aan China 9
en ten zuiden aan het Schier-eyland van Indien aan
Ongelegenheden die uit een zaak ontftaan.
INCORPOREREN, inlyven, onder een hooft bren- dees zyde de Ganges grenft. (2) Het Schier-eyland
gen , daar van geïncorporeerde landen, die aan een van Indien aan dees zyde de Ganges, 't welk aan
het ryk van den Groten Mogol grenft, en aan de
ander vorftendom gehecht zyn.
andere zyde van de Indiaaniche-zee omringt word»
INCORRUPTICOLA , PHANTASIASTA , ketters te
'Alexandryén onder keyzer Juftiniaan, welke voor- (3) Het Schier-Eyland van Indien aan de over zyde
gaven, dat Chriftus ligchaam noch honger, noch van de Ganges? 't welk ten weften aan het ryk
van den Groten Mogol , ten noorden aan groot
dorft, noch andere ongemakken had kunnen lyden, Tartaryen, ten ooiten aan China, en ten zuiden,
en zulks wel naar 't uiterlyk aanzien, maar niet in aan de Ooft-Indifche-zee grenft. 'Ooft-Indien beder daad uitgeftaan heeft.
grypt het eigentlyk zo genaamde Indien, gelyk de
INDEMNISEREN, iemand fchaadioos houden. In- eylanden van de Indiaanfche-zee, het eyland Ceydemnifatie de fchaadlooshouding, Indemnitatem lon, de Maldivifche,de Filippynfche, Japanfche en
j>refteren, borg Mlen dat men iemand fchaadioos Chineefche eylanden, gelyk ook de eylanden van
houd.
Sunda. Weft-Indien is niet anders als America, zie
INDEPENDENT, onafhankelyk, een perfoon daar America,
niemand over te bevelen heeft, en die geen ove- 1
INDIFFERENT, onverfchillig, evenveel, wanneer
ïigheid erkent.
INDEPENBENTEN IN ENGELAND , zie puriteinen. men ja noch neen op een zaak zegt, en dezelve
INDEPENDENTI , worden die Cardiaalen genoemt, noch goed noch quaad hiet. Indifferentismus in
religie zaken is,wanneer men gelooft wat men wilj,
die geen faétie aanhangen.
INDIAANSCHE Z E E , is een deel van den oofter- en geen onderfcheyd maakt^ of men dezen of geOceaan aan de Indiaanfche kuften, en ftrekt zich nen Godsdienft toegedaan is.
INDIGENAAT,zie Incolaat.
dezelve van den mond van den Indüs tot aan de
INDISCREET , onbeleeft, onbefcheyden , grof^
Chineefche grenzen uit.
INDICES EXPURGATORII, by de Katholyken zyn onbedachtzaam.
INDISPOOST, onpaflyk, zwak, zieklyk,
zekere boeken, welke op bevel der generale InquiINDOSSEREN, aannemen , op de rug tekenen 9
siteurs uitkomen, waar in zekere regels voorgefchreven zyn , wat voor boeken de Roomfche word meeft maar van die wiflèlbrieven gebruikt,
geeftlykheid de leken moet verbieden te le- op wier verkeerde zyde men zyn naam fchryft, en
zen , of wat men in andere uitfehrappen , een ander aanwyft waar hy zyn geld kan ontfanen by een nieuwe uitgaaf gants uitlaten gen.
INDOSTAN , zie Indkn*
ffioet.

ÏND. INE. INF.
ÏNBOUS; een zeker foort van Heydenen in Indien , aan dees zyde de Ganges, welke een eenigen
God en de onfteriïykheid der zielen Hellen. Zy
zyn meettendeels fokiaten, worden in bezettingen
gebruikt, en hebben een groot arïchuwen van de
Baaians.
INDRE, vloed in Vrankryk, welke in 't landfchap
Berry ontfpringt, en zich in de Loire ontlaft.
ÏNDROIS , vioed, in Vrankryk, valt in de Indre.
INDULGENTIE, TIC Aflaat.

INDULTO , is een door de pauflelyke bullen verleende gunit, welke aan een gants genoodfchap of
maar aan een perfoon gegeven word, dat hy het
een of het andere door een byzonder voorrecht tegen de verordening der wetten erlangen kan, by
voorbeeld , dat men de macht heeft om iemand
tot een geeftlyk beneficie te benoemen, te prefenteren, of hem , het zelve op te dragen , welke
macht de paus in 't gemeen de wereldlyke vorfcen,
kardinalen, biflehoppen enz. verleent. Een Indulto
Met ook die paufiyke vergunning, waar door een
perfoon, die anders wegens zyn ftand geen geeitlyk beneficie genieten kan, daar toe bequaam verklaart word.
INDULTO, word ook dat deel en de tol van de
zilvervloot en van andere genoemt, dat den koning van Spanje toekomt.

INFANTE , voorgebergte in Africa op de luift der
CafTers, benevens een zeeboezem van dezen naam,
INFANTERY, is het voetvolk in den oorlog.
INFECONDI, een geleert genoodfchap te Rome,
dat 1650. begonnen is, en tot een zinnebeeld de
fneeuvv voert,die op een onvruchtbaren akker valt,
met het byfchiïft: Germinabit.
INFESTEREN, vyandelyk aanvallen, wanneer een
plaats begint bcrent en belegert te worden.
INFICEREN , aanfteken , vergiftigen, word in 't
gemeen van hete en peftilentiale krankheden gezegt, daar van hiet een geinficeerde plaats, daar
de peil en andere befmettelyke ziektens mgeflopea
lyn. De aanlteking zeifs noemt men Infectie.
INFIRMERIA, is het fchone zieken huis der Maltheier ridders in de ftad Valetta, dat jaarlyks 25.
of 30000. kronen tot onderhouding der armen en
zieken koft. Dit gafthuis is te gelyk eer/vryplaats,
waar in de wereldlche perfonen, die in een ongeluk of onvoorbedachtlyke misdaad vervallen zyiig
zich begeven kunnen.
I N Fi-AGRANTI IEMAND EETRAPPEN , h i e t Wan*

neer iemand in criminele zaken als dievery, dood«
ilag, oveffpel enz. op heter daad betrap word, en
daar over aanftonds in hechtenis gezet kan worden,
ongeacht hy anders een voornaam en aanzienlyk
perfoon is, die wel ter faam ftaat.
INFLUENTJE , de invloedt der fterren in de op
7
INDUS , SENT , een der beroemtfte rivieren in aarden zynde ligchamen. Dit woord w ord ook in
Azien, waar van Indien zyn naam heeft. Zy ont- een politiken zin gebruikt , wanneer men zegt 9
fpringt op den berg Caucafus, fcheyd Indien van dit heeft grote Influentie in ftaatszaken, dat is,
het zou veel fchade of nut kunnnen toebrengen.
Perzien, en ftort zich in de Indiaanfche-zee.
IN FORMA PROBANTE , hiet by de rechtsgeleerden
INER-EYRA , vlek in zuid-Schotland ,in het graaffchap Argiie, 't welk zitting en Item in 't Parlement in behorige form, onder hand en zegel.
INFORMAAT, hiet by de rechtsgeleerden een oorheeit.
INFAAM, eerloos, in een quaden naam. ïnfame- deel of uitfpraak van rechten, dat iemand over een
twyrTelachtig geval van een Juriften-faculteit of fcheren,iemand in zyn eer krenken.
INFAILLIBEL , gewis, onfeilbaar, dat men niet pensbank neemt.
INFRA-LAPSARII , POSTLAPSARIÏ, SUBLAPSARII »
In twyrFel trekken kan, daar van is Infaülibiliteit
een zulke hoedanigheid van een zake, waar door wierden na 't begin der zeventiende eeuw die gene
dezelve volkome zonder fouten is, dat men daar in de gereformeerde kerk van hun tegenpartyders
aan in 't geheel niet hoeft te twyiïelen, maar alles genoemt, welke ftelden, dat God wel by de eeueenvoudig aannemen en geloven. Diergelyke on- wige verkiezing en verwerping op Adams val gefeilbaarheid word in de Roomfche kerk den paus zien had, maar de verkiezing zelfs uit zyn blote
volftrekte wil gedaan had, en enige menfehen tot
'm geloofs zaken toegefchreven.
INFANDOSTAN , provintie in Azien , in het ryk het eeuwige ievên verkoren , andere verworpen
had.
(van den groten Mogol.
INFANTADO, ftad en hertogdom in nieuw-CaftiINFUL , is een hooft:cieraad , dat de aartsbiflien, waar toe de fteden Alcozer, Salmeron, Val- fchoppen, en de zo genaamde Abbates Infulati of
deolivas, en enige dorpen behoren. Het hoort het gemyterde Abten, zo wel by grote plechtigheden
huis van Silva t o e , en een linie daar uit voert 'er gewoon zyn te dragen, wanneer zy in hun cereden hertoglyken titel van.
monie-gewaad verfchynen,als ook boven hun bisdoms
INFANTE, ZO worden de koninglyke kinderen in wapen. Het heeft de gedaante van een muts, met
Spanjen en Portugaal van het manlyke en van het twe fpits-toelopende bladen, waar van het een 't
vrouwlyke gellacht genoemt, uitgenomen de erf- oude en 't andere het nieuwe teftament zal beduiprins van Spanje, die prins van Afturien, en die den.;
van Portugaal, die prins van Brazilien genoemt
INGELFINGEN , kleine ftad aan den vloed Kocher
jword.
in Fraïiekenrand i9 in het graaffchap Hohenlohe ,
INFANTE, grote vloed in neder-Ethiopien in A- waar van een byzondere linie dezer graven den
frica, welke in Monomotapa ontfpringt, daar hy naam.TOert, en hier refideert.
Cumiffa genaamt word, en zich in de zee der Caf*
INGELHEIM, vlek in de neder-Palts, in de Nahcfcrs uitftort.
gow, tuffchen Ments en Bingen, den- vryen xyks-

ING. INH. INI.

INI. INN. ÏNO.

adel toekomende, is de geboorte plaats van Karel
den Groten.
.
ÏNGELHEIM, ryks-vryheerlyk-ge/lacht in Wetteravien, Franckenland, en de overige Rhynlanden.
IN GENERE, in 't gemeen, door den bank, daar
en tegen zegt men in ïipecie, voornaamly.?, afzonderlyk.' En deze laatfte redens-aart word ook gebruikt by gehele muntfoorten, wanneer by voorbeeld de een den ander met fpecie geld, als ryksdaalders, dukaten en diergelyken betaalt, zo zegt
men : hy heeft hem m Specie betaalt
INGENIEUR, hiet een bouwlumitenaar , maar
hierdoor word i n ' t gemeen een krygs-bouwmeeIter veritaan, die met alleen de vefting boud en
verbetert , maar ook de Approches en batteryen
ordonneert, en het opzicht over't werk heeft. Zo
wel de officiers als gemenen onder de Ingenieurs
-voeren een ïhaphaan , piftolen, en kruid-tas, en
zy- hebben hun marfch en quartier by de artille*>'•
INGENIEUR DÜ F E U , ARTIFICIER, vuurwerker, is
een officier, welke de vuurwerken tot den oorlog
vervaardigt, en zorg draagt dat de granaten, bomben, en wat iets meer is, geladen worden.
INGENÜI, hieten in rechten die gene, die van
vrye ouders geboren, en alzo tot alle eerampten
, verkiesbaar zyn..
INGERMANLAND , deze provintie grenft ten noorden aan het meir Ladoga en den vloed Nieva, ten
wetten aan Lyfland, en den zeeboezem van Finland, ten zuiden en ooften aan Mofcovien. By den
laatften oorlog tuftchen Zweden en.Mofcovien hebben de Moicoviters het ingenomen, ©ok in den

in Ierland, op de noordlyke zyde van dit koning
Y > 't welk door een fmalle landtong aan het vafte
land gehegt word.
INJUNGEREN, aanbevelen, bieten, opleggen.
INJURIEN, hiet al dat gene, waar door iemand
gefchonden , gehoont , en aan zyn eer gekrenkt
word. Verbale Injurien zyn, die door fchimpredenen aangedaan worden , Reale Injurien , wan»
neer iemand door ftVen of andere dadelykheden
gehoont word. Daarvan komt Proces van injur i e n , dat wegens beledigingen geinftitueert word.
INLAGER , zie Gyzelin?
INN , vloed, welke op den berg Bernina in
Graauwbunder-land ontfpringt, door Tyrol en
Beyeren loopt, en zich by PafTau in den Donaa
itort.
IN NATURA, by voorbeeld, geld in natura weer
ontfangen, is, baar geld en geen waren of goede»
ren in plaats van dat in betaling aannemen. Het
geleende geld In Natura reftitueren is ook in dezelve foort van munt betalen als men 't ontfangen
heeft.
INNER , kleine ftad in het landfchap Strathnavern , aan de zee-kuft in Noord-Schotland.
INNER-KEITHNY , ftad in Schotland in de pro»
vintie Fife benevens een haven.
ÏNNER-LoxE,ftad in Schotland,in het landfchap,
Longhabar.
INNERNESSE, ÏNVERNES , kleine ftad in het
Noord-Schotfche graaffchapMurray,aan den mond
van den vloed Nefs, daar hy in "den zee-boezem
van Murray valt, Zy is beveiligt , en heeft een
fterke citadel.
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INNER OOSTENRYKSCHE REGERING , is te Grats

ÏNGOISTADT , ftad en vefting aan den Donau in
opper-Beyeren, in 't rent-amt Munchen, benevens
keen ilot en een Univeriiteit, welke 1472. gefticht
'is, keur-Beyeren toebehorende, 8. myleri van Rer
gensburg. Zy heeft ftapel-recht,en het water,dat
*er door loopt, hiet de Schutter.
INGRANDE,kleine ftad in Bretagne aan de Loire,
6. mylen van Angers.
ftem
INGRES, ingang, toegang. De zaal$ vind by my
geen Ingres, dat -is , ik keur. ze niet voor goet.
ING ROSSER EN, is een cancely woord, en beduid
20 veel als een fchrtft in 't net én behorige vorm
brengen. Waar van de gene,die zulks verricht, IngroiTator genoemt word.
INGWEILER , kleine ftad in de neder-Elfas aan
de Moter, den graaf van Hanau-Lichtenberg toebehorende,
^
ÏNKAMBANO , koningryk in neder - Ethiopien in
Africa, tuilchen 't land der CarTers en Monomotapa.
^ •
INHAMIOR , koningryk nx neder-Ethiopien., aan
€ie grenzen van 't land der CarTers, langs den vloed
Guama in Africa.
IN HOC PASSU, in zulken toeftand, zo als de zaken
ftaan.

in Stiermarken aangelegt, zy heeft over de hertogdommen Stiermarken, Karinthien, en Crain te bevelen, welke in 't gemeen de Inner Ooftenrykfche
landen genaamt worden, en dezelve beftaat uit een
keyzerlyke hof-kamer, krygs- en geheime raden.
INNER-OURI, INERRIRA, vlek in Noord-Schot»
land, in de provintie Bucquan, 't welk zitting en
in *t Parlement heefc, en daar zich de kleine
vloed Gadie in den Don ontlaft , 3, mylen ten
noord-weften van Oud-Aberdeen.
INNERSTE ? vloed die op den Harts ontfpringt,
voorby de ftad Hildesheinï loopt, en niet ver van
Sarftede in de'Leine valt,
INNER U Ö I E , kleine ftad in het graaffchap Buchau in Noord-Schotland, daar zich de vloed Ugie
in de Noord-zee ftort.
INNICKEN , oude ftad in Tyrol, 4. mylen van
Lients in 't bisdom Brixen, alwaar een ftiftis, 't
welk meê onder de landftanden getelt word, Hier
by ontfpringt de Drau.
INNOMINATI, een geleerd genootfehap te Parma
in Icalien.
INNTHAL , zie Engadin.
INO , iiad in het waiwoodfehap Inowlocz In
Groot-Polen.

INHIBEREN, verbieden, bevelen dat men iets na-

INOWLOCZ , ÏNOWLADISLAW , waiwoodfehap "m

laten zal. Inhibitie een verbod.
Cujavien in Groot-Polen , begfypt 3. kreitzen ft
lKiSQWBN,;$chier-eylan4 in de provintie Uifter; Bydgofty, Bolrounitz en Inowlocz, en heeft eens
kooit-

INO. INP. INQ. INR. INS.'
kooftftad van den zelven naam, aan den vloed Neter gelegen.
INOWLOCZ , kleine ftad en Caftellany in het waiwqodfchap Lenczitz aan den vloed Pilza ia GrootPolen.
IN PROCINCTU ZYN, dat is, vaardig en bereyd
liaan, om iets uit te voeren.

boek fielten; Zich laten Infcriberen is z 0 veel
als zich laten immatriculeren. Zie immatrhukren,
INSCRIPTIONES, opfehriften op een zinnebeeld,
of op een (teen, tafel of medaille: hoe zinryker
*y *yn, hoe hoger zy geacht worden.
INSELBERG , ENSELBERG , is een

der

hoogde

INQUANTUM DE JURE, hiet by de rechtsgeleer- bergen van het Thuringer woud, tuflehen Gotha

den , zo ver het de rechten toelaten en geoorlooft en Smalkalden. Hertog Ernft van Saxen-Gotha
Is.
heeft een lufthuis op den bovenften kruin laten zetINQUIREREN, ees zaak onderzoeken. Daarvan ten.
ïnquiiitie, de gerechtelyke navoifching en onderINSERAAT, hiet by de rechts-geleerden een bylazoek naar een misdaad.
ge of Poftfcriptum, dat in een fmeekfehrift ingelegt
INQÜISTIE, of, HET H. OFFICIE PER INQUISI- word.
TIE , is een geeltlyk gerechtshof onder de RoomsINSIGNIA, of regalien des keyzers, zyn de ryksgezinden , tegen die gene ingeftelt die iets tegen appel, fcepter, zwaard en kroon, en zy worden
den Roomfchen Godsdienft bedryven , of welke van keyzer Sigismundus tyd af te Neurenberg bezo genaamde Ketters en Joden zyn , het oordeelt waart. De Inügnia der keyzerin zyn de ryks-appel,
ook over andere zaken, by voorbeeld over Tove- fcepter, ring en kroon; die der keurvoriten , het
xy, In Vrankryk heeft men die rechtbank nooit keur-zwaard , de keur-hoed, rok, en zegel: het
willen dulden, gelyk dan de Inquifïtie van Thou- overige zie onder Rycks-wfignia.
löufe by na niets meer als den bloten naam beINSINUEREN,hiet eigentlyk overleveren, een zaak
houden heeft. In Italien is zy niet heel fcharp, aanbrengen, iets laten aanzeggen , maar het hiet
daar en tegen is zy nergens ftrenger als in Spanjen ook zich in iemands gunft indringen, belieft maen Portugaal, en de daar onder behorende landen, ken.
inzonderheid te Goa in Ooft-Indien. Wanneer ieINSKILLING, zie Entskill'mg.
mand door de Inquiütie in hechtenis genomen is,
INSKILLING , ftad in het graaffchap Fermanagh
vraagt men hem naar zyne naam, ftaat en levens- in de provintie Ulfter in Ierland.
wyze, en hy moet een lyft van zyn goederen overINSOLENTIEN, baldadigheden, onbetaamt doen.
even, met verzekering , dat, zo hy onfchuldig
IN SOLIDUM, ten vollen, een voor allen, en alle
evonden word, hem die alle weer gegeven zullen voor een, gelyk xich zomtyds de borgen en fchulworden. Men veroordeelt niemand ter dood, ten denaars verbinden.
%y hy openbaar overtuigt z y , en daar worden 7.
IN SOLUTUM, in plaats van bare betaling iets angetuigen toe vereiicht , eer hy kan veroordeelt ders geven en aannemen.
ivorden. Gruwlyk is het dat men de getuigen nooit
INSPRUCK, hooftftad van Tyrol in 't Innthal, 9,
Stegen elkander confronteert, en luiden daar by toe- mylen van Brixen aan den vloed Inn, en dus naar
laat, die geheel onbequaam zyn om getnigeniflen de ichone brug genoemt, die daar over de rivier
af te leggen. In liet Inquiütie-hof te Venetien^ zit- legt. Zy is wel geboud, maar zonder muren, heeft
ten , 't welk anders nergens gebruiklyk, behalven fchone voorlieden, en een welgeboud flot, waar
;den pauflyken Nuntius, den Patriarch van Vene- ojp de keyzerlyke regenngs - Cancelery is , en de
iien , en een Francifcaner Munnik, als Padre In- keyzerlyke ftadhouder van Tyrol woont.
qüifltore ,• ook twe wereldlyke rechters , zonder
INSTALLEREN, betekent iemant opentlyk in een
welke de eerftgenoemden niets doen kunnen, Zo amt inweyen.
zyn 'er ook cle Grieken en Joden van de Inquiütie
INSTANTIE, hiet in de rechten de tyd van de
vry. De executie van die door de Inquiütie ver- overgegeven klachte tot liet uit erft e vonnis t o e ,
oordeelt zyn , gefchied jaarlyks met grote ftaatü in daar van Prima Inttantia die tyd wanneer het pro»
't begin van december, omtrent den tyd van den ces voor den onder-rechter-hangt; maar wanneer
tweden advent, op dat het laatfte oordeel hier door het zelve door appel voor een hoger gerecht geeniger maten voorgeiielt moge worden. De Inqui- trokken word y hiet het daar na Secunda Inllanütie heeft ook de cenfuur der boeken, en onder- tia.
zoekt alle fchriften die van vreemde plaatzen daar
IN STATU QUO EEN ZAAK LATEN , betekent l
heen gebracht worden. De Inquiütie te Romen wanneer dezelve onverandert gelaten word , tot
word Congregatione del S. Officio genaamt.
dat ze op een anderen tyd uitgemaakt kan worINROTULEREN 5 INROTULATIE , word gezegt wan- den.
neer de akten van een proces met de confultatie de
iNSTERBiruG, is het grootfte van de 4. Litthaulpartyen nochmaals voorgelegt worden , die dan fcheamten, welke zedert 130. jaren herwaarts tot
verzegelt, en verzonden worden om het advys van het Brandenburgs Pruiflen hehoren, aan den vloed
andere rechters daar op te horen. Inrotulations Infter. De ftad Infterburg is een fterke plaats aau
terniyn , word de dag genoemt, die tot doorlezing den vloed Angemp, 12. mylen van Koningsbergen,,
en inpakking der akten geftelt is.
heeft een flot maar geen muren, en daar word een
IN SA LVO , zeker en ongefchonden.
foort van fterk bier gebrouwen , dat als brandewys
ÏNSCEIBERENJ infehryven ? op iets fcliryven, t# brand.

f
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INSUL.* PÏTHYUSA , zie Pithyttfifche Eylanden,
INSULA PRINCIPIS, zie Prïncipis Infula.
INSULA SALOMONIS, zie Sahmons Eylanden»
INFULA SANCTA, zie Heilige Land.

INSTIGERÏN , aanhitzen .aandryven, ingeven, aanzetten , daar van Inflinéhi op aandryvmg , aanhit., ng
INSTWOWNIZB, Had en provintie in Polen.
INSTRUCTOR, is een onderwyzer aan het key-

INSULA SAPANA, zie Larrons
INSULA SCHETLANDICA , zie Schetland.

zenvke hof en andere hoven by de jonge heren 5
om dezelve in de Godvrucht, m 't lezen, fchryven
en de Latynfche taal te oeffenen, ook de collegien
der rechten te repeteren.
INSTRUEREN , onderrichten. Daar van Inftru&ie
onderwys, voorfchrift, ook een voorgefchreven en
bepaalt bevel.
INSTRUMENTA, zyn zekere fchriften, tot bewys
ener zaak dienende, daar van Inftrumentum Authenticum, een echt bewys daar men niets tegen inbrengen kan. Inftrumenti Exempluin hiet zo veel
ais een afichrift of een copy van zulk een echt bewys,
't welke niets eer bewyit voor dat zy met het origineele bekrachtigt is.

INSULA SILURUM, zie Sorlingifcke Eylanden*
INSULA SPORADES, zie Spor&des InfuU.
INSULA STACHADES, zie Hierifche Eylanden,
INSULA TESTUDINIS, zie T&nuga.
INSULA T R E M I T A N A , zie Tremïtu
INSULA VELARUM, zie Larrons.
INSULA V I T A OFANGELORUM, ZO word een ze-

ker eyland in 't hertogdom Mounfter in Ierland
genaamt , wyl de luiden daar wel ziek worden,
maar , als 't voorgeven 'is-, zo lang zy zich daar
ophouden niet fterven.
INSULA VULCANIA, zie Liparifcbe Eylanden,
INSULBERG, lie Infelberg.

IN SUBSIDIUM JURIS , tot behulp der rechten ,

word gebruikt wanneer de ééne overigheid de an- INSULTEREN, met gewelt aanvallen, fchimpen;
dere om overlevering der getuigen of onderdanen, uitfchelden.
I N T A , provintie in Africa in 'tMorenland, die
of iets anders verzoekt.
INSUL, EYLAND, is een ftuk lands, dat rontom noch zeer onbekent is.
INTELLIGENTIE, heimelyk verftand.
met water omringt is.
INSUL SCHUTT, zie Sckutt.

INSULA ^EOLIDES, zie L'tparifche Eylanden.
INSULT. ACCIPITRUM, zie Azores.
INSULA AD VENTUM, zie Barlovento.

INTENDANT DE M A R I N E , zee-Intendant, is een

bediende die zich in een haven ophoud, en zorg
draagt dat de zee-wetten in acht genomen worden,
welke ook de magazynen laat vullen, en alles doeE
wat de zaken vereiflchen.

INSULT S. A N D R E A , zie S. Andrks Eyland.
INSULT BALEARES, zie Balearifche Eylanden.
INSULT BONA FORTUNA , zie, Goede Geluks Ey-

INTENDANT D'UNE VILLE, opzienderop eenftad.

INTENDEREN , iets beginnen , ondernemen , in
den
zin krygen, befluiten, zyn gedachten ergens op
landen.
laten gaan. Daar van daan intentie het oogmerk %
INSUL/E B R I T T A N N I C A , zie Brittannien.
de mening, enz.
INSULA BURBONIA, zie Bourbon.
INTERCÉDEREN , voor iemand fpreken of in de
INSULA CANARIA , zie Canarifche Eylanden*
bocht
fpringen. Interceffie , voorfpraak , intercef-*
INSULT C A R I B E S , zie Azores.
fionales, brieven van voorfpraak.
INSULA S. CRUCIS , zie S. Crucis Infula.
INTERCIPEREN , afbreken, daar tuflchen komen £
INSULA S. CHRISTOPHORI , zie St. Chridojfels Eybrieven ondericheppen.
land.
INTERDICT , is een zekere kerkelyke kaftyding^
INSULA CYCLADES, zie Cycladifche Eylanden.
wanneer de paus een land of ftad het gebruik desH.
INSULA DAMONUM, Duivels eylanden, zo wor- Nachtmaals ontzegt.
den de Bermudes genaamt.
INTEREST , belang , voordeel, partyfchap , ook
INSULA DAMNATORUM, ZO noemt men een klein
de
rente van de uitgeleende permingen. Een gëintereieyland op een meir in de provintie Uliter in Ierland, wyl men zegt dat daar veel fpoken rege- feert man hiet, die maar op zyn eigen nut ziet, anderen tot fchade. In een zaak geintereifeert zyn ,
ren.
hiet in dezelve ingewikkelt zyn.
INSULA EBUDA , zie Wefternes.
INTERIM, is een boek 't welk keyzerKarel V.na
INSULA ECHINADES, zie Curzclari.
de fcheuring van 't Smalkaldifch verbond liet opitelINSULA E U G E N I I , zie Inifiwen,
len, en waar naar de Godsdienft zou gericht worINSULA FERDINANDI, zie Femando Pao.
den , tot dat men op een algemeen Concilie zich ten
INSULA FLANDRIA, zie Azores.
vollen met elkander zou verdragen. OndertuiTchen
INSULA FORTUNATA, zie Canarifche Eylanden.
ftond het den paustiiet aan, ook namen het deweiINSULA GLOSSARIA, zie Ferro.
nigfte Proteftanten aan, dewyi hun anders niet toeINSULA GORGÜNES, zie Verde.
gegeven wierd als het artykel van het H. Nachtmaal
INSULA INFRA VENTUM, zie Sottovento.
en van de Priefter-echt, waar over Conftans onder
INSULA LATRONUM, zie Larronu
Ooitenrykfche heerfchappy quam, en Maagdeburg
INSULA L I P A R I A , zie L'tparifche Eylanden.
in den ban verklaart, en van de keurvorft Maurits var*
INSULA L U C A Y A , zie Lucay\fche*Ey\anden.
Saxen, dien de executie was opgedragen, met acINSULA OCODENTALES, zie Wefternes.
coord ingenomen wierd.
INSULA ORCADES, zie Orcadifche Eylanden.
INTERIMS-COMMANDO, of INTERIMS WYZE COM»
INSULA PHILIPPINA 9 zie Phüippynfiht Eylanden, MANDEREN, betekent wanneer een hoge Officier in

pla?ts

INT.
plaats van een ander, en tot dat de plaats wëër vervult is, het commando voert.
INTERLACKEM, klooïter en landvoogdy in het kanton Bern, tuffchen hetThuner-enBrienzer-meir in
Zwitzerland.
INÏERLOCUTIE , is een neven-vonnis of befcheid,
dat niet over de hoofrzaak, maar over eendaar tuffchen vallentpunt uitgefproken word.
IN TERMINIS BLYVEN. in een zaak maat en perk
houden. De zaak is noch inde vorige termen , dat
is, zy is noch onverandert en in den vorigen Haat.
De zaak itaat in goede terminis, dal is, zyzal naar
allen fchynwel uitvallen.
INTERNUNCIUS, is een minifier van den paus die
deszelfs zaken aan buitenlandfche hoven verricht,
daar gegn gekroont hooft is: zo worden de pauflyke minilters in Zwitzerland, te Keulen en teBruifel
Internuncii genaamt: maar te Wenen, Parys, Madrid , Venetien en andere hoven, welke het recht van
gekroonde hoofden hebben , bieten zy Nuntii, maar
hebben beide eenerly verrichting. Deze titel beduid
ook een Afgezant van den Roomichen keyzer aan
het Turkfche hof, wanneer hy hem het karakter
van Ambafïadeur niet geven wil, te meer, wanneer
hy zich daar een tyd lang zal ophouden, of'er fchoon
reets een ordinaar refident is.
INTERPONEREN, tuflchen komen, en zich in een
gefchil tot een middelaar laten gebruiken. InterpoËtie de bemiddeling.
INTERREGNUM, is die t y d , wanneer een koning
geftorven of van den troon gejaagt is, en 'erondertufTchen noch geen navolger voor handen is, die den
troon weer beideed In Duitsland zyn na de dood
een es keyzers de keurvorften van de Palts en van
Saxen Ryks Vicarü; in Polen en Ongaryen hebben
de Primates regni of Primaten van het ryk in een
tufkiien-regcring het grootite gezag , voor zo ver
het beroepen der Standen betreft , maar de openftaande ampten en regalia kuunen zy niet vergeven.
INTERRUMPEREN,de rede afbrcken,in de rede vallen.
INTI'-RVENIENT , hiet In rechten dat gene, 't welk
gedurende het proces zich mee in het gefchil
mengt, en het proces mee voort voert.
INTHAL, 7AcEngadin. De landftreek, welkende
vloed Inn dooritroomt , by Ratenberg in Tyrol
aanvangt , en zich boven Schwats uitftrekt , word
ook Inthal genaamt.
INTIMEREN, melden, aanmelden, aankundigen,
ook een plakaat of patent aanflaan. Termyn intïmeren of aanzeggen.
INTONEREN , aanheffen , een toon in de mufyk
op geven.
INTRADEN, inkomften.

INTREE-RECHT, is een recht dat de hoge Lands
overigheid toekomt, en moeten de inwoners van een
ftad hunnen naderenden Lancisheer in hun befte
montuur en toeruftmg te gemoet gaan, ontfangen,
en hem de ileutels van de poort overreyken.
INTRICAAT , verwart en donker. Een intricate
xake is, welke zeer confuus legt, en om die te fligten
men omzigtig te werk gaan moet.
INTRIGUES, allerhande verwar4e handeling, heimelyke en liftige aanflagen.

INT. INV. JOA;
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INTRODUCEREN , hiet inleyden , of ook in een
amt ïtellen; daar van daan Introductie, inleyding.
INTRODUCTEUR DES AMBASSADEURS ,

is

een

voorname hof bediende, die de Afgezanten ter gehoorgeving leydt.
INTRONATI , een gezelfchap van geleerde luiden
teSiena in hetFlorentynfche gebied, welke een uitgeholde pompoen waarin zout is, tot hun zinnebeeld
voeren, die in plaats van een zoutvat dient, met
dit byfchrift, melwra latent.
INVADO, vlek benevens een beroemde zee-haven
in het Genueefche gebied in Italien, daar een bergflot is, 't welk gants in een rots gehouwen is.
INVALIDEREN , verzwakken , krachteloos ook
vruchteloos maken.
INVALIDES , LES INVALIDES , L'HOSPITAL AUX

INVALIDES , INVALIDEN-HUIS , is een prachtig gaft-

huis aan 't eynd van de voorftad St. Germain in de
vlakte van de Grenelle, waar in de officiers en foldaten, die in den koninglyken dienft verminkt en
kreupel zyn geworden, onderhouden worden. Het
is 1669. gefticht, en heeft een gouverneur, majoor
en andere officiers , en men houd 'er niet alleen
wacht in, maar neemt ook alles in acht wat in
een veiling gemeenlyk gcfchied. Zy gaan alle in
't blaauw gekleed, en de officiers dragen een kleine
zilvere galon op den rok en een degen. Die wegens
armoe of zwakheid van jaren hier in wil komen,
moet tien jaar gedient hebben , maar de kreupelen
en verminkten worden aanftonds aangenomen. De
Invaliden mogen geen geweer dragen, behalve de gene die de wacht hebben.
INVASIE, vyandlyke aanval in een land.
INVENTARISEREN hiet by een nalatenfchap allefr
opfchryven wat de overledene nagelaten heeft. Ea.
zodanig een lyft word inventaris genoemt.
INVENTIE, uitvinding, verzinning, ook een vond
of greep. Daar van daan komt inventieus, zinryk,
vondryk, die goede invallen heeft, die goed is om
dingen te verzinnen; inventeren, uitvinden.
I N V E R N E S , zie Inner nejfe.

INVESTITUUR , is een plechtigheid waar door iemand in het bezit eener waardigheid of leen gezet
word. Wanneer zulks van den leenman binnen 't
jaar niet gezocht word, zo is het leen aan den leenheer vervallen. Invefleren hiet inwyen, iemand in
een opentlyk amt zetten.
INVTATO, hiet in 't Italiaans zo veel als een Envoyé of Afgezant.
INVITEREN, verzoeken, bidden, nodigen.
INUNDATIE , overftroming , wanneer een land
onder water gezet , of van het zelve óverflroomt
word : zomtyds gefchied het met voordacht, om
den vyandlyken inval daar door te verhinderen.
INVOCATI , een genootfchap van geleerde luiden
te Siena in het Florentynfche gebied in Italien , 't
welkeen gloeient yzer tot een zinnebeeld heeft,
dat op een ambeeltlegt en met een hamer gei"meed
word, met de woorden: in quasmnque formau
JOACHIMSTHAL, bergftad in de Ellebogerkreits in
Bohemen, aan deAartsbergfche grenzen, 3. mylen
van Aanaberg.
JOA*

JOAJOCJODJOGJOH;
4H
JOACHIMSTHAL , kleine ftad in de Middelmark
Brandenburg , had voor dezen een gereformeert
Gymnafium of Landfchool voor ixo. jonge luiden,
't welk reeds i68*.naar Berlin verlegt, en met aanzienlyke inkomften voorzien is.
JOARTAN, zie jortan.
JOCHEU , grote ftad m de Chineefche prormtie
Huquang aan den mond van de rivier Nanking. Zy
is de fleutel van alle andere fteden , en dryft Herken koophandel.
JODEN, zyn hedendaags noch een overfchot van
liet Ifraëlitifch volk, welke wegens hun zonden na
de verftoring van Jeruzalem door de gantfche wereld verftrooit zyn. Hun wetten worden in 3. delen verdeelt, eerltlykin de gefchreve wetten, of de
5, boeken Mozes, daarna in de mondelyke wet,
welke in den Talmud befloten , en van de Rabbynen opgefteltis, en eindelyk in hun gebruik of gewoontens , waar in zy evenwel zeer van elkander
yerfchillen. Zy worden in hooftfekten verdeelt,
naamlyk in de Karaïten, welke niet als de gefchreve
wet van Mozes voor de richtfnoer van hun geloof
aannemen, en in deRabbynen, die boven dat ook
den Talmud voor goed keuren. Zy zyn zeer op
woekeren en bedriegen uit, ook worden zy op vele
plaatzen van de Chriftenheid, en inzonderheid in
Mofcovien, niet gedult.
JODEN- SCHOOL, zie Synagoog.

JOESWOE, kleine, en fchone ftad in de provintie Peking, is met hoge. muren omringt, en heeft grote
en volkryke voorfteden.
.
JÖGGENBïcn, kleine vloed in't vorftendom Zelle,
komt van het vorftelyke amthuis Knefebeck van
daan , en valt niet ver van Wunderbüttel in de
Ife.
JOHANNESBERG , fchoon flot in 't vorftendom
'Neufs in Süeüen, onder het bisdom van Breflau behorende.
JOHANNESBURG , fterk flot enfteedje aan dePoolfche grenzen in het landfehap Natangen in 't Brandenburgs Pruifien. In 't jaar 1698. was hier een te
zamenkomft van den koning vanPolen en den keurvorft van Brandenburg. Tot gedagtenis hier van zal
deze plaats voor eeuwig van alle laften bevryd zyn.
JOHANNES~ZEE , zie ïvanozero.
JOHANNESTHAL , is een nieuwe ftad in Ingermanland , voor omtrent 70. jaren geboud.
JOHANN-GEORGIEN STADE, eenredelyke en welbewoonde bergilad in de Aartsbergfche-kretis in
Meiïlen , niet ver van Schwartzenberg , 3 . mylen
van Schneeberg, op een berg gelegen, waar onder
het berg-vlek Wittigsthallegt. Deze ftad is van den
keurvorit van Saxen Johan George I. voor de Lutherfchen, die uit Bohemen verdreven waren, geboud,
JOHANNISTHAL, biftchoplyk fteedje in 't vorftendom Grotkau in Sileiien , niet ver van Zukmantel.
JOHANNITER CHRISTENEN , zo worden van vele
eeuwen herwaarts enige luiden in Perzien en Arabien
naar Johannes den Doper genaamt, welke den Doop,

JOH. JOL JON. JOR;
Nachtmaal, gelyk ook andere plechtigheden des ChrU
ltcndoms behouden, maar anders in de Chriltelvkleer benevens andere Oofterfche Chriftenen weinig
bedreven zyn.
JOHANNITER-MEESTER , beftiert de goederen ,
die de ridders van Malta in Duitsland, Bohemen,
Ongaryen en Denemarken bezitten, en hoort onder de geeftelyke vorften des Roomfchen ryks. Hy
ftaat onder den groot-meefter van Malta, dien bj
alle jaren zekere Turcken-Schattingen en Refponsgelden (zie deze twe woorden op hun letter) overzend, en heeft zyn woonplaats te Heidersheim in
Brisgau.
JOHANNITER RIDDERS, zie Ridderorde.
JOIGNY, kleine ftad, benevens, den titel van een
graaffchap in Champagne, aan den vloed Yonne
gelegen,
JOINTE, zie Junta.
JOINVILLE , kleine ftad en flot aan den vloed
Marne in Champagne, heeft den titel van een vorftendom.
J O L , zyn boten of kleine vaartuigen, die in De-J
nemarken enMofcovien gebruikt worden,
JONA , een van de eylanden Wefternes by Schotland.
JONDO, kleine, maar vermakelyke ftad benevens
een fterk Hot in Japan, in de provintie Jamaifiro»
JÓNCO^I^G , zie jmc^o.mg.

JONGE OE NIEUWE PALTS, daar onder word het
hertogdom Neuburg aan den Donau verftaan, en
begrypt allerhande Iteden en vlekken, welke in de
opper-Palts, Beyeren enZwaben gelegen zyn.
JONISCHE ZEE , zie Griekfche-z.ee.
, JONKEREN COILEGIE TÜ LUBECK, is in 't jaar
1379- met 9. riddermatige perfonen begonnen, en
14%. door keyzer Fridericus III. geconfirmeert ,
en met goude halsbanden, als het teken der ridderorde , befchonken. Keyzer Leopoldus heeft het
op nieuw beveiligt, en in dit Jonker-collegie, dat
ook anders de orde der H. Drie-eenheid genaamfc
word, zyn in 't jaar 1705. den 19. febr. noch vier
edellieden, als nieuwe leden ^aangenomen,
JONQUEN, JONKEN, zyn velerly foorten van fchepen , die men in ndiën en langs de Chineefche
tuften gebruikt. De zeylen zyn dikwils van ried,
en de anckers van hout.
JONQUERAS , tamelyke ftad in het vorftendom Orange inVrankryk, aan den vloed Ouveze.
JONQUIERS, itad in Provence aan de Middelantfche-zee, 5. mylen van Marfeille.
JONTA, zie Junta.
JORCK, zie Yorckshire.
^ JÖRCKAU, BORECK, heren-ftad in de Satzer-kreits
in Bohemen, daar een gezond bier van een zonderlingen fmaak gebrouwen w o r d , 't welk men
vvyd en zyd vervoert. Boven de ftad legt op een,
hogen berg het overheerlyke flot Rothenhaus, 't
welk meer venfters heeft als 'er dagen in 't jaar zyn,
Niet ver daar van is een beroemde aluin hut.
JORDAAN , gezondheids-bad, niet ver van de oude
ryks-ftad Biberach in Zwaben f 't welk inzonderheid

doch zonder noeming da H. Drie-eenheid, het H, §oed is voor de krouwagie.

JORJOS.JOV.IPE.IPH.
JOROAAK, rivier in Paleftina, welke 2. bronnen
Leeft, waar van de eene Jor de andere Dan hiet.
Zv loopt door het meir Genezareth, en valt ten
iaatuWin cie Rode-zee. Men zegt dat haar water
nooit ftinkt, wy! de Heiland daar in gedoopt is,
't welk wy daar zullen laten.
JORTAN , koningryk en ftad aan de zee in OoftIndien , op het eyland Java in Azien. De ilad
heeft een beroemde haven.
Jos , een van de Sporadifche eylanden in den
Archipel, ten noorden van het eyland Caadia. Het
word naar zyn hooftftad ook Nio genoemt.
JOSEPHSSTADT, zie G'ófladt.

JOSSELIN, kleine ftad in opper-Bretagne, benepens een oud flot aan den vloed Oufte, in het gebied van Vannes.
JOSY , fterk flot in opper-Ongaryen , niet ver van
Cafchau.
Jou AR E, vlek, benevens een beroemde Benedictyner abdy in het landfchap Brie.
JOÜGNS, kleine ftad in Franche Comté in Vrankryk,
JOVIALISTEN, hieten aan het hof van den ko-

ning van Polen dit gene , die de koning om hun
zinryke en aardige qiiinkflagen graag by zich
heeft.
JOUR , Franfch vlek en flot in Franche Comté in
Vrankryk.
JOURA, klein en onbewoont eyland van den Archipel , daar niet als enige viflchers op zyn.
JOURNAAL,is een regifter of aantekening van het
geen 'er daaglyks voorvalt. De Piloot houd een
journaal van al het gene wat 'er daaglyks en van
uur tot uur op zyn fchip is omgegaan, en daar in
ftaan de winden, onweer, hoogtens enz. aangetekent.
Joux, kleine ilad en flot in Franche Comté.
JOUYEUSE, vlek in Vivarez in Vrankryk, benevens den titel van een hertogdom aan den vloed
Beaume, tegen de grenzen van Languedoc. T e genwoordig komt het prins Karel van Lottenngen,
graaf van Harcourt-Armagnac toe,
JOYOSA, kleine ilad aan de golf van Alicanten,
in 't koningryk Valentia, 5. mylea van Alicanten.
I P E L , zie lbola.

IPEREN, welbeveftigde flad in Ooftenryks Vlaanderen , aan den kleinen vloed Iperle, benevens een
ïteke citadel en een bisdom, onder den aartsbiffchop van Mechelen ftaande. Zy is wegens
haar treflyke manufaauren beroemt, hoorde voordezen de Spanjaarden toe , maar wierd 1678.
door de Franfchen verovert , en in den Nimweegfchen vrede aan dezelve overgelaten, maar is
17 H in den Utrechtfen vrede ter gunite van het
huis van Ooftenryk aan de ftaten generaal afgeftaan,
en in het Badifche traclaat 1714- aan het aartshuis
van Ooftenryk ingeiuimt.
.
IPERLE, rivier in Vlaanderen, welke in de Cafteleny van Iperen ontfpringt , en niet ver van
Nieuwpoort in de zee valt.
ÏPHOFEN, kleine ftad en amt niet ver van den
Main in 't bifdom Wurtsburg in Franckenland ,
daar het Wumburger landgerecht is,
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I P S , zie Tps.
ÏPSERVELD , is een landitreek in neder-Ooftenryk
aan den vloed Ips beneden den Donau, waar'ia
Ulmerfeld gelegen.
IPSWICH , hooftftad van Suffblck, aan den vloed
Orwel in Engeland, zy is welgeboud, en handelt
fterk met linnen en wolle goed.
IR AM , Turkfche Palancka in Servien aan de»
Donau, 2. mylen van Semendria.
IREEY, vlek in de Engelfche provintie Cumberland aan den vloed Elne, daar deze lich in de Ierfche-zee ftort.
ÏREGUA , kleine vloed in oud Caftilien, die in
den vloed Ebro valt.
IR EL AND , een van de Bermudifche eylanden in
de Noord-zee in America, daar de Engelfchen enige
woningen hebben.
IRESCHNIK, kleine plaats in Croatien, aan der*
vloed Corana gelegen.
IRIS , vloed in Azien, die in Cappadocien ontfpringt , en zich in de Zwarte-zee ftort.

IRIVAN , zie Erhan.

IRKUTSKOI, nieuwgeboude ftad in Siberien, ter
rechte hand van de rivier Angara, niet ver van het
Baikalifch meir, heeft ryke inwoners , en is van
middelmatige grootte.
IRMENSEULE, is voordezen in Weftphalenin de
landftreekCorvey enNeuhaufs een beroemde afgod
der oude Saxen geweeft, maar van Karel den Grootenom ver geworpen; daar na is deze zuil door zyn
zoon LudovicusPius weer opgegraven, en (na dat ze
van te vooren door doen ter tyd gebruiklyke plechtigheden gewyd, en van alleafgodery gezuivert was)
naar Hildesheini in den dom, dien hy ter eren van
Maria had laten bouwen, gebracht, en daar midden voor de deur geplant , daar ze noch als een
zonderlinge oudheid te zien is.
IRON, vloed in Bifcayen inSpanjen.
IR ON , eerfte fteedje in Bifcayen , wanneer men
uit Vrankryk naar Spanjen reilt, 3. mylen van St,
Jan de Luz.
I R OQUOISEN , zekere volkeren in Canada in noordAmerica , welke wild en noch in de heydenfche
blindheid dwalen, fchoon de Franfchen en Engelfchen
de moeite genomen hebben om 'er altyd enige tot
het Chriften-geloof te bekeren, en ze door de krygsoeffeningen te befchaven. Zy hebben de Europeefche natiën, onder wier heerfchappy zy ftaan, veel
te doen gegeven, en in 't jaar 17 09. tegen de Franfchen gerebelleert , welke om dezen opftand te
dempen enige oorlogs-fchepen met 2000. man van
St. Malo daar naar toe gezonden hebben. In 't jaar
i7io.quamen vier van hun konmkjes of voornaamfte opperhoofden naar Engeland , en verzochten
de koningin Anna >ten dele om befcherming tegen
de Franfchen, ten dele om Godgeleerden tot uithrek
ding des Chnftendoms , in welke zaken hun ook
van de koningin byftand belooft wierd, en zy namen , na beleeft onthaalt en opgewacht te zyn,
hun affcheyd.
IRRAISONABLE, onverftandig, onredelyk.
IRREGULARITAS, is in het Canonyke recht een
ftraf der Geeftlyken, waar in zy of in der daad of
Hhh
dooi
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door vonnis vervallen, waar door ty van hun geeüelyken ftaat berooft worden en geen geedlyk amt
meer verrichten, of Kanunniken zyn tonen.
IRREGULIER, wat mar geen regel gttfchied, ook
onordentlyk.
.
IRREGULIERE VESTING,IS, wiens zyden en hoeken aan de werken elkander met over algclyk zyn,
of zy fchoon anders uit even zo veel bolwerken
als ds reguliere beftaan.
IaREPARABtL, onherftelbaar, dat niet te verhelpen is.
IRRITEREN, toornigmaken, opftoken.
IRRUPTIE, vyandelyke aanval.
ÏRSHEIM, vlek in het markgraaffchap Culmbach,
hoort onder het amt Hohen-Eck , en komt den
markgraaf van Bayreut toe.
IRSINGEN,. klooiter in Zwaben , wiens abt een
cnmiddelyke ryksftand is.
IRTISCH, vloed in Siberien in Mofcovien, welke
2ich by Tobolska met den vloed Tobol verenigt,
en in de rivier Oby valt.
IRTZE, vloed in de oiide-mark Brandenburg,
IRVAN, zie Erïvan,
IK.UN ? zie Ir on,

TRV/IN , kleine ftad in zuid - Schotland , in het
ïandfchap Cuningham, daar de rivier Irwin in de
zee loopt.
ISABELLR,FORT D'IS ABELLE ,!egt dicht by 's Her-

togenbofch. Een ander Fort van den zei ven naam
legt in Hollandfch Vlaanderen, by Sluis.
IsAURihN, provintie in klein Azien, den Turk
ondeiworpen, en word onder Caramanlen begrepen. De hooftftad hiet Ifauria.
ISBERGEN, YSBERGEN, klein kafteel in het ne-

derlantfche graaffchap Artois, tuffchen Aire en S.
Venant.
Is BURG , Moscovitifche ftad en veiling op de Littaufche grenzen.
Lsc A , markt-vlek in Brabant, niet ver van Bruffel,
daar de beroemde juftus Lipfius geboren is.
ISCHA, ftad in Bulgaryen, daar de Ischa. in den
Donau valt.
IscHtL , fraai la-ndvorftelyk markt-vlek in opper©ollenryk,by den oorfprong van den vloedTraun,
en het Kalftadter meir gelegen, is wegen, het zout
dat daar gekookt word heel beroemt.
ISCHER , vloed in de Elias, welke in het zogenaamde Rietland ontfpringt, en zich by Rheinau
in den Rhyn ontlaft.
ISCHIA , klein eyland in de Töskaanfche-zee, tot
het koningryk Napels behorende, niet ver van de
ftad van dezen naam. Het is ryk van mineralen,
wyn en zwavel, en heeft ook een goede veiling,.
die 1707. aan de keyzerfchen is overgegaan.
lscHI A , gefortifkeerde ftad en citadel op een
grond, die door een dam am het eyland Ifchia
verknocht word. Zy heeft een biffchop, die onder het aartsbisdom van Napels ftaat r gelyk ook
een. goed wyngewas, warme baden, goud-en A.ïuin-mynen*
ISEF^ORQ, vloed in Denemarken, op het eyland
ïeeland, by de ftad Rotfchiid.
jta&fcHXiM^ zie Jfingbim.

ISE. ISI. ÏSL:
ISBKEP , ES^UIBE , kleine Colonie in Amerfta
op het vatte land, aan een vloed van den zelven
naam, de Hollanders toekomende.
I S E N B U R G , zie Eyfenburg.
ISENBURG , NEDER ISENBURG ,

graaffchap

ia

Wetteravien , tuffchen de Trierfchc en Keulfche
landen. Na 't uitfterven der graven van dien naam
in 't jaar 1644. raakte het graaffchap aan de keurvorften van Trier en de Palts, en de heren van
Waldercde, maar het flot Ifenburg aan de graven
van Wied. Het refidentie-üot hiet ook Ifenburg,.
en legt aan de rivier Seyn.
ISFNBURG , OPPER. ISENBURG,graaffchap in Wet-

teravien , tuffchen het landgraaffchap Heffen, de
abdy Fulda, en de graaffchappen Hanaii en Solms
gelegen , de graven van Ifenburg toekomende t
deze zyn van den hervormden Godsdienit, en verdelen zich in de Offenbachfche en Budingfche linie r de eerft genoemden weer in OfFenbach era
Birftein , de anderen in Budingen, Wechtersbach 9
Meerholts, en Marienborn.
ISENDIKE, vefting in Hollands Vlaanderen, tuffchen Sluis en Huift.
ÏSENGHIEN, flot in Vlaanderen , benevens den
titel van een graaffchap > de prinffen van dezen
naam toekomende , niet ver van Cortryk gelegen.
IsfcKHAGEN, jufTren-kloofter in 't hertogdom L>>
neburg, onder de Zellifche infpectie behorende.
ISEO, IL LAGO r/IsEO, een meir aan de grenzen
van Brefcia en Bergamo, aan wiens oever de kleine
ftad Ifeo legt, en waar door de vloed Oglio loopt,
ISER , vloed,. welke aan de Tyrolfche grenzen
ontfpringt, en tuffchen Straubingen en Paflairin de
Donau valt.. Men vervoert daar op veel vlotten
met Tyroler wyn , bouwftoffen, koorn, meel7
enz.
ISER , vloed, die op het Silefifche Reufen-gebergte ontfpringt, en zich by Brunits in Bohemen in de
Elfftórt.
ISERB, vloed, welke in Savoien aan den berg.
Tarantaife in het dal Tignes ontfpringt, en zich ia
Dauphiné boven Valence in de Rhone llort.
ISERLOCH9 kleine ftad in het graaffchap Marck in
Weftphalen, aan den vloed Baren, 7. mylen ten
zuiden van den Ham,
ISERNIA, SERGNA, kleine ftad in het Napeïfcha
graaffchap Moliia, benevens een bisdom onder Ca*pua behorende.
ISIGNI, grote rivier benevens een haven in Normandyen in Vrankryk, in het bisdom van Bajeux..^
daar goede zout werken zyn.
ÏSIRQCK,fchoon keur-vorftlyk flot in neder-Beyeren, 2. uren van Landshut, aan de rivieren Ammer en Ifer.
Isis , rivier in Engeland , aan de grenzen van
Wiltshire en Glocefter, die in den Theems valt.
ISLE, ftad i n d e provintie Albigeois^ in opperLanguedoc.
ISLE , kleine vloed in opper-Limofin in Vrankryk , word by Perigueux vaarbaar, en valt by Libourne in de zee.
li\>% BQUCBJOÜT, kleine ftad ia Vrankryk inTouxainc-
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nine op een klein eyland dat de vloed Vieïine
ISOLA, ftad in Iftrien aan de golf van Trieft 'm
Italien, op een klein eyland, dat door een bras
maakt
aan het vafte land gehecht word.
X/ISLE DE B O V I N , Zie Bovift.
ISOLA , kleine ftad in Calabria oltra in 't ryk van
I/ISLE D ' O L E R O N ,
lieOleren.
ISLE D E F R A N C E , 0 f HET EYLAND V A N V R A N K R Y K , Napels, benevens een bisdom, onder den bilTchop
is een kleine provintie van Vrankryk, welke zich van S. Severina ftaande.
ISOLA DELLA SCALA , aardig en welhewoont
tuffchen de rivieren Marne en Oife langs den noordeiyken oever van de Seine uitftrekt. Maar Ie Gou- ftesdje in het Venetiaanfche landlchap Veronefe.
vernement de rille de France is een van de 12. ISOLA DI M E Z Z O , zie Elaphites.
generale landvoogdyen van Vrankryk, welke ten
ISONZO, zie Lifinzo.
noorden aan Picardyen, ten weften aan NormanISPAHAN , HISPAHAN , een der grootfte fteden
dyen, ten zuiden aan het gouvernement van Or- van de wereld, en de hooftftad van Perzien, daar
leanois, en ten ooft en aan Champagne grenft. Het ook de hofhouding des konings is, in de provintie
word in 10. kleine landfehappen verdeelt, welke Erack of Yerack gelegen. Zy heeft drie voorftezyn rille de France voor zich zelfs, la Brie Fran- den, in de eerfte wonen Armeniers,'in de tvvede
coife, een deel van Gaftinois, 1'Hurepoix, Ie Man- meeft Georgianen, en in de derde Heydenen. Detois, Ie Vexin Francois, Ie Beauvaifis, Ie Valois, ze voorfteden benevens de ftad hebben een omtrek
Ie Soiffonnois en Ie Lionnois.
van 12..grote Franfche mylen, en daar word fterke
ISLE D I E U , klein eyland in de zee van Gafcogne koopmanfehap door allerhande natiën gedreven.
aan de kuit vanPoitou in Vrankryk.
De vefting, waar in de koninglyke fchat bewaart
ISLE DE JOURDAIN, kleine ftad in het graaffchap word , legt achter het paleys , en hangt aan de
Armagnac in Gafcogne , aan den vloed Save in ftads muur. De ftad zelfs word door den vloed
Vrankryk.
Senderut of Zenderoud in 2. delen gefcheyden, is
ISLE D ' O R , GOUD E Y L A N D , legt in het graaffchap heel weinig beveiligt, en de grote plaats Meidan,
Dariën op het vafte land in zuid-America, by den die met fchone huizen en bomen omringt is, is
wat heerlyks om aan te zien. De Katholyken hebmond van den groten vloed Dariën.
ISLINGTON , een vermaaklyk dorp dicht by Lon- ben 'er drie kloofters, en is deze fchone ftad den
den , heeft fchone gebouwen en minerale wateren , 13. o&ob. 1722. door den beruchten.Mir-weys
"welke des zomers fterk bezocht, en met goede uit- op genade en ongenade verovert, en de oude Sophi benevens zyn aanhang daar in om hals gewerking gedronken worden.
ÏSLIP, GISLIPE , ftad in Oxfordshire in Enge- bracht.
land.
ISPARA, zo hiet de grootfte afgod der MalabaISMAILOW , fchoon luft-flot 3. mylen van de ftad ren op de kuft van Coromandel in Ooft-Indien,
Moskau, 't geen de weduwe van den czaar Iwan, welke 3. ogen , en aan ieder zyde acht handen
Profcovia genoemt, tot een verblyfplats toegewe- heeft , aan zyn hals hangt een fchel , en op het
zen was, waar op zy ook 1713. geitorven is.
voorhooft heeft hy de halve maan , Hangen , eti
ISMANNING, graaffchap en (lot aan de Ifer, in 't allerly kleine dieren. Zy verdichten dat zyn grootbisdom Freyfingen, in opper-Beyeren, 2, uren van te alle 7. hemelen en 7, werelden onder zich be-x
Munchen en 4. van Freyfmgen.
grypt , en diergelyke verzinfels meer.
ISMID , zie Nicomedia.
ÏMUSCHI, SMUSCHI, hooftftad van de Turkfche

I S S E L E U R G , zie Tjfelburg.

ISSIGNAUX, E,SSENGEAUX, kleine ftad in de proprovintie Arcegovina in Dalmatien, welke de Ve~ vintie Velay in Vrankryk, een rnyl van de rivier
netianen in auguitus 1717.na een korten tegenftand de Loire.
den Tarken met akkoord afgenomen hebben.
ISSIGNI , een Franfch fort op de kuit van Guinee
I S N I , EISNA, vrye ryks-itad in Zwaben in Al- in Africa, 't welk de Hollanders in 't jaar 1710. de
g o w , aan den vloed Ina, 4. mylen van Bregents. Franfchcn hebben afgenomen.
Zy is van den Lutherfchen Godsdienft, zynde daarISSOIRE, ftad in neder-Auvergne, aan den vloed
in het kloofter van St. George een ryks-ftand, waar Couze in Vrankryk.
over de erf- fpysdragers van Waldburg de erf-beISSOUDUN , een naar de oude wyze beveftigde
fchermgerechtigheid bezitten.
ftad en Hot aan den vloed Thiols, in het landlchap
ISNICH, ftad in Natoliën in Azien, was voor- Berry, 6. mylen van Bourges in Vrankryk.
dezen het bekende Nicaea, en word tegenwoordig
ISTERBURG , ftad aan den vloed Pregel in h e t
meeft van Joden bewoont: zy legt 3. dag-reyzens Brandenburgs Pruifïen, benevens een flot.
te land van Conftantinopel , maar te water kan
ISTHMUS, LANGUE DE T t R R S , AART-TONGE t
men, als de wand goed is, in 7. of 8. uren over LAND-ENGTE, is een fmalle landftreek tuffchen za
de zee di Marmora daar heen zeylen. Haar groot- zeen , die twe landen aan een hangt , gelyk bv
fte koopmanfehap beitaat in bouw-hout tot huizen voorbeeld de.lfthmus van Panama tuffchen zuid-e»
en galeyen. *
noord-Am erica.
ISOLA , kleine ftad in het graaffchap Anghiera in
ISTHMUS DE SUEZ, is de land-engte tuiTchen de
het hertogdom Milaan, die van den vloed Ovefca Middelantfche en rode-zee, welke Azien en Africa
geheel omringt word, waar van zy den naam van aan elkander hecht.
ïfola of eyland gekregen heeft. Wat meer bene- m ISTRES, ftad in Provence, aan het noord wefdyk,
den aan den vloed Anza legt een fteedje van. den eind van de zee Yan Marteguez.
welven naam.
Hhhi
Is-
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ISTRIA, HISTERRÏK , een landfchap in Ttalien; van hïet Villa di Conception, die op een hoge roti

geboud is, met een fterk flot voorzien , en met
een moeras, dat vol ftruiken omringt, is.
ITARA, een deel van het koningryk Tafilet in
Biledulgerid in Africa, waar in een hooftftad van
den zelven naam, leggende tegen de woeftyn van
Saara.
ITHACA, eyland in de Jonifche-zee, in de golf
van Patraflo, onder Griekenland behorende.
ITOMLIA, ftad in het Littaufche waiwoodfchapISTRIA, CAPO D'ISTRIA, hooftftad van Iftrien, Mfcifl.au, in Wit-Ruiland.
ITON, kleine vloed in Normandyen in Vrankop een klein eyland van de golf van Triefte, waar
over twe ophaalbruggen naar het land gaan. Zy ryk, die zich beneden Evreux in den vloed Eure
komt de Venetianen t o e , en heeft een bisdom, giet.
onder den Patriarch van Aquileja ftaande.
ITRI , kleine ftad op een küpachtigen grond , ia
ISÜM, voorname koopftad in Mofcovien,op d^n de provintie Terra di Lavoro in Napels, tuifchea
weg tulfchen Affof en Bormut aan den vloed Do- Fondi en Mola.
ïietz.
ITSCH , JETZ , kleine vloed in Franckenland *
ITALIAANSCHE LANDVOOGDYEN, zyn vier in ge- welke in het Thuringer woud niet ver van hetiteedje
tal, die van den hertog Maximiliaan Sfortia 1512. Schlackau otntfpringt* en in het bisdom Bamberg ia;
aan de Zwitzers overgelaten zyn. Zy hieten Lu- den Main valt.
gano, Locarno, Mendrifi en Valmagia, zyn Ka- I T T E R , hoog berg-flot, vlek en heerlykheid ia
tholyk, en horen de 12. eerfte Cantons t o e , waar opper-Heften, aan den vloed Itter % den landgraaf
van ieder beurt om beurt voor twe jaar een land- van Heifen-Darmftad toekomende.
voogt zet, en zyn gelegen aan deMilaneefche grenÏTTRE, ilot en nieuwe heerlykheid in Brabant%
zen. Daar zyn noch 3. andere Italiaanfche land- waar van de familie Reifflar den vry-heerlyken tivoogdyen , Bellenz, val Brenna en Riviera, die de tel voert.
3. Cantons de Schweits, Uri en Unterwalden maar
ITZEHOE , ftad in t hertogdom Holftein, aan den
toekomen, en omtrent den iel ven landftreek leg- vloed Steur, den koning van Denemarken toebegen.
horende, 2. mylen van Glukftad. Hier w7ord fterkert
ITALIEN ,. een groot landfchap in Europa, en een handel in koorn gedreven, en daar is een adelyk
Schier-eyland, 't welk ten weften en ten dele ten Luiterfch juffien-kloofter.
JUAN FERNANDO, zie ^ernando.
noorden door het Alpifche gebergte van Duitfland
en Zwitzerland gefcheyden word,, ten ooften heeft
IVANOGROD, veiling op.een rots in Lyfland,niet
het de Adriatifche, en ten zuiden de Middellantfche, ver van den vloed Narva, tegen over de ftad Naren voornamelyk de Liguftifche, Tofcaanfche en Sici- va. De Moskoviters hebbenze 1704. ingenomen.
liaanfche-zee tot grenzen , en men noemt het niet
IVANOZERO, of het Johannes Meir, is een groot
fconder reden den Lufthof van Europa, wyl het meir in Mofcovien, in het hertogdom Rezan, waar
van alle Europifche landfchappen het fchoonfte is. uit de rivier Don of Tanais ontipringt, en daar de
In de meefte pro vintien van Italien is de lucht ge- nieuwe vaart begint, waar door men uit de Ooftzond; en ge-matigt r en het aardryk vruchtbaar van zee in de Cafpifche en Zwarte-zee komen kan.
koorn, w y n , ryft, oli, citroenen, oranje-appelen,
JUBIL/EUM, JUBEL-JAAR , is een volkome aflaat ?r
granaat-appelen , enz. fchoon het voor 't grootfte dien de paus onder de Roomsgezinden uitdeelt.
gedeelte bergachtig is: ook is het ryk van zyde % Paus Bonifacius VIII. heeft dit Jubel-jaar het eerft
vee en vifch, in 's gel-yk van marmer en alabafter, ingeftelt, en wierd het zelve in 't begin alle ico.
maar in het benedenfte deel waft geen koorn ge- daar na alle 50. toen alle 30. eindelyk alle 25. jaar
noeg voor de inwoners * warom het zelve uit Sici- geviert, welk laatfte men noch hedendaags in acht
lien en Africa moet aangevoert worden. Zyn leng- neemt. Het word het Heilige-jaar genoemt en
te is over de 200. de grootfte breette over de 140. vangt ?s avonds voor kersmis aan, en hcud na het
snylen. Het word gemeenlyk in drie delen gefchey- verloop van een jaar op den zelven dag wreer op,
den , naamlyk in het oude Lombardyen r in de lan- Op gemelden tyd worden de H. Poorten te Roden van den kerkelyken ftaat benevens Tofcanen,, men geopent, die vier in getal zyn, naamlyk die
en in het koningryk Napels en de Italiaanfche ey- van St. Pieter, welke door den paus, en die van
landen. De Italianen hebben een goed vernuft , St. Jean van Lateraan, St. Maria Maggiore, en St;
en overtreffen inzonderheid in de muziek, fchilder- Paulo extra muros , welke drie laatfte door drie
en bouwkunft andere natiën. Voor 't overige is cardinalen geopent worden. Diergelyk Jubilé laat
Italien de rechte zetel van den Roomfehen Gods- de paus door een bul verkondigen, en dezelve op
dienft, hoewel ook den Joden, en op zommige voorgaande Paafchen publiceren , ook worden ,
plaatzen den Grieken hun vrye gploofs oeffening wanneer het H. jaar voorby is , om kersmis de
word toegelaten, gelyk zich in Piemont ook enige heilige poorten weer toegefloten. In 't begin quam
Waldenzen bevinden.
te dezer tyd een ontallige menigte volk* van alle
ITAMLARACA ,. TAMARACA, Portngeefche Capita- kanten t e ' R o m e by een, maar hedendaags-word
't welk zich in de gedaante van een Schkr-Eyland
m de golf van Venetien uitftrekt, en grenft ten
noorden aan Crain en FriauL Het heeft een zeer
ongezonde lucht, maar is vruchtbaar van wyn,oly,
hout, 'twelktotdenicheepsbouöequaam is, en heeft
fchone weyden. De Venetianen bezitten ten nrinften z derden'van het land, maar het huis van
Ooftenryk hoort dat gene toe wat ten noord-ooften
legt.

-m in Biaiilien in luid-Amerka» De hooftftad daar het, behalvea van. de.Italianen, xo iterls-niet meet
fee*3

juc. TUD, IVE:
bekocht, wyl de pauzen aan andere volkeren het
voorrecht gegeven hebben, dat zy te huis zo wel
als te Romen den aflaat kunnen genieten. De pauken fchryven ook noch andere jubilees uit, om de
een of de andere gelegenheid of toeftand, die enige dagen duren, en niet als boetdagen zyn. Diergelyke ftelt inzonderheid ieder paus , kort na zyn
verheffing op den pauflyken ftoel, aan. De Academiën zyn gewoon alle hondert jaren op den dag
van hun {lichting Jubiié te houden ('t geen te Leyden om de $o. jaren gefchied) waar by in Duitfland
behaivcn andere plechtigheden ook promotien in
alle faculteiten gefchieden. Diergelyke heeft in
deze eeuw Witteuberg anno 1702. Frankfort aan
den Oder 1706. Giellen 1707. Leipzig 1709, den
4. dec. Helmflad 1712. Leyden den 8. febr. 172^.
Marpurg 1726. plechtig ge viert. De Luiterfchen
hebben ook 1617. en 1717. ten aandenken van de
211 't jaar 1517. begonne reformatie, insgelyks 1630.
en 1730. ter gedachtenis van de in 't jaar 1530.
overgegeve Augsburgiche belydenis', diergelyke Jubelfeeften aangerecht.
JUCATAN , groot Schier-eyland in noord-America
ïn de audiëntie van Mexico', de Spanjaarden toekomende , tuiïchen den zee-boezem van Honduras en
yzn Mexico, 70,. mylen van het eyland Cuba. 't Is
een zeer heet land, en de hooftilad daar van hiet
Merida. Zyn omtrek is van 225. franfche mylen,
en het is zeer vruchtbaar van catoen, maar de inwoners zyn Afgodendienaars en wilde luiden.
JUCULAON ,JuN'sAtAM,ftad in 't koningryk Sia,rrr,
benevens een goede haven, in Azien.
JÜDEA , Turkfch landfchap in Azien, 't welk hedendaags in Ooii-en Weft-Judea verdeelt, en anders ook het Beloofde land genoemt word.
JUDENBACH, bekent dorp in het Hennebergfche,
een myl van Neuftad aan de Krempe, hoort onder 't vorftendorn Coburg , en de Reizigers die
door het Thuringer woud willen trekken , worden
daar met verfche paarden voorzien.
JUDIA , hooftilad van het koningryk Siam in Azien, benevens een goede haven en prachtig koninglyk Paleys, heeft 3. mylen in den omtrek.
JUDIA , hooftilad van het koningryk Siam in Azien, aan den vloed Menam op een eyland.
JUDICATUUR , gerechtelyke uitfpraak.
JUDICELLO, kleine vloed in Val di Demona in
Sicilien, welke aan den berg Etna ontfpringt,. en
in de golf van Catanea valt.
JUDICIUM, het gericht, oordeel >. goeddunken:
ook de mening, het veriïand, vernuft. Daar van
Judiceren oordelen, vonnis vellen, ook zyn mening ergens over zeggen, verftandig befluiten.
JUDOICNE, GELDENAKEN, kleine ftad benevens
een Meyery en een oud ilot aan den kleinen vloed
Gias in 't Gofknryks Brabant, 4.mylen vanGemblours. Hier ^omtrent behielden de bondgenoten op
den eerften Pinxterdag 1706, een heeriyke overwinning op de Franfctien.
IVILMOUTH, kleine zee-boezem in de provintie
van Somerfet in Engeland, weiken de invloed van
de rivier Ivd in de Saverne maakt, met ver van
Bridgewater,
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IVENACK, ftad benevens een oud flot' in 't vorftendorn Wenden in het Mecklenburgfche.
IVETOT , zie Tvstot.
JUFFRENBEUG , DIWIZAGÖKA , zeer hoge en ver-

maaklyke berg aan den vloed Wolga in 't koningryk Cafan. Hy heeft verfcheyde uithoeken als
banken boven malkander , van roden, gelen, en
blaauwen zandfteen. De Ruilen geven voor, dar
hier op in oude tyden j e n Reuze juffer en dwerg
gewoont heeft.
JUGULET W I I L K I , vloed" in Oczakowifch-Tar=

taryen, valt beneden Czapezakly in de Bug.
JUHORSKI, hertogdom in 't ooffen van Moskovien, benevens een ftad van den xelven naam.
IVICA , zie Tvica.

IVIGNT,' ftad rn neder-Champagne in "vrankryk.'
JUINE , kleine vloed in Vrankryk, welke in het
bofch van Orleans ontfpringt, en nadat hy zich met
de Yone verenigt heeft ïir de Seme valt.
I VING o , vlek in Engeland in de provintie Buckingham.
JULETA, vlek in de Z'weédfche provintie Sudermanland, aan de zuid-zyde van het Hielmer meir2
8. mylen van Nordköping.
JULFA , zie Julpba.
JULIA, zie Gïuta.
JULIAANSCHE LINIE , wièrd" een hertoglyke Wur~

tembergfche neven-linie genaamt, die in Siieiien her
vorftendorn Oels bezit» Zie Oels en Bemftad.
JULIER, zie: Giuta.

JÜLIN., zie Woll'm.
JuLiusBURG, flot en amt in 't vorftendorn Oefe
in Silefien , wierd voordezen Nieuw -Dieske ge-noemt, den tegenwoordigen naam heeft het van
hertog Julius Sigismundus van Wurtemberg van de
Sileüiche linie, na dat hy het 1673. tot de plaats,
zyner hofhouding had laten bequaarn maken. Deszelfs zoon en navolger refideert te Bernitad.
JULPHA , voorftad van de Perziaanfche hooftilad
Ifpahan in Azien, word van Armenifche Chriilenen bewoont, d\Q daar een Patriarch hebben.
JUMALA, de voornaamfte afgod der Laplanders;,
die op een altaar zit, en met een diamanten kroon,
en eea grote goude keten verciert is. Zy fchryve».
hem de heerfchappy over alles toe.
JuMiEGE, kleine ftad in het landfehapje Caux ira
Normandyen in Vrankryk ,, heeft een beroemdeBen ediktyner abdy.
JUNCKEROD , Hot, vlek en amt in Weftphalerp
aan den vloed Kyl, een myl van Hildcsheim, de:
graven van Manderfcheyd toekomende.
JUNGFERNHOF (JufFrenhof) kleine ftad in deLyflandfche provintie Letten, 9. mylen van Riga.
JÜNGFERNSPRUNG , is de naam van een redelyk
hoge rots in Stiermarken.
JÜNG-BUNTZEL, zie Buntzel

JirNGCHEtr , ftad in de provintie Huquang ia
China in Azien.
JUNGIAN, grote ftad in de Chineefche provintie
Nanking in Azien.
JUNGNING, grote ftad in de provintie Junna-n i$

China,
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JUNGPIWA , grote ftad in de provintie Peking in word van den zei ven afgelegt, die wegen xyn ar*
China.
moe geen advocaat kan houden, of anders de onJÜNXNG, ftad in de provintie Honan in China.
koften van het proces niet dragen, wanneer de oJONIWLADISLAVIEN , Had in het waiwoodfthap verigheid hem plichtshalven, een advocaat by zet*
Ra va in groot Polen.
en op alle manieren de behulpzame hand bied.
JUNXERHEÏT, klein'koop-fchip in China.
JURAMENTUM PURGATORIUM , eed van zuiveJUNNA'N, uiterfte provintie van China, die ten ring, is de eed waar door zich een aangeklaagde,
ooften aan de provintien Suchuen, Quercheu en tegen den welken enige vermoedens zyn, van de
Qiiangft, en ten wellen aan Indien grenft. Men beichuldiging ener misdaad zuivert.
vind in deze provintie zeer veel goud, zilver, koJURAMENTUM SUPPLETORIUM , is zodanig een
per en tin, ook veel edele geiteentens en robynen, eed, waar door iemand zyn gevoelen, dat hy maar
ook zyn daar in 88, grote en kleine fteden. De half of door een getuigen bewezen heeft, ten volhooftfiad hiet ook Junnan en is zeer vermaaklyk, len bekrachtigt.
hccÈ ook overvloed van allerly boomvruchten.
IVREA, YVRE.A , was voordezen een fouverem
JJUNTA , JONTA, J O I N Ï E , betekent in Spanje een Markgraaffchap in Italien. Maar tegenwoordig
zeker getal perfonen, die de koning wanneer het noemt men de Savooifche provintie Canavefe 2,0,
hem belieft in regerings-zaken te rade neemt, ook die evenwel maar een deel van dit oude marquifaat
naar zyn welgevallen die verkiezing herroept, na- is.
demaal hy een onbepaalt heer is, die niet nodig
IVREA, ftad in Piemont,en de hooftftacl van het
heeft zich aan iemands raad te onderwerpen, ook landfchap Canaveie aan den vloed Dora, benevens
Hiet eens aan het gene wat de Souvereine recht- een ffort Caftiglio genaamt, gelyk ook een citadel
banken beiloten hebben, die maar een beraadila- en een ilot. Zy heeft een bifichop, onder het aartsgencie Hem in regerings-zaken hebben, darom, wan- bisdom van Turin behorende. In't jaar 1704, wierd
neer de koning hun oordeel volgt, gefchied het zy na een harde belegering van de Franichen verenkel darom, wyl het hem zo belieft. Na 't over- overt, maar als 1707. deze gants Italien ruimen moe*
ïyden van een koning ftelt men gemeenlyk dierge- ften, weer verlaten.
lyk een Junta aan, die de regerings-zaken bezorgt,
JURGANO, GIUBGEVO, kleine Turkfche ftad in
maar als 'er weer een nieuwe koning op den troon Walachyen, daar de vloed Telez m den Donau
zit weer vernietigt word.
valt.
JUNTAI, zeer hooge berg in China, die om zyn
IVRI, ftad in Normandyen, aan den vloed Duverhevenheid een Wolkenftoel genoernt is.
re, benevens een fterk ilot en Benediktyner abdy
Ivoix, zie Tvoix.
in Vrankryk,
JUONCHEU, grote ftad in de provintie Kiangfi in
JURIES of DE GEZWOORNEN ,zyn in Engeland ui
China.
of 24. mannen , welke men verkozen heeft om
JURA,groot gebergte,'t welk zich van denRhyn naar luid der getuigeniflen over een zaak vonnis te
by Bafel tot aan de Rhone uitftrekt, en Zwitzer- vellen, en welke dien aangaande zweren moeten.
land van Franche Comté en het graaffchap Bugey Want gelyk de koninglyke arntenaren van het recht
fcheyd.
oordelen, zo oordelen deze van de daad. Deze
J U R A , een van de eylanden Wefternes by Schot- Juries worden door den Sherif van de provintie,
r
land , is 8. mylen lang en 3. breed , w aar op 6. waar in de zaak voorvalt, verkoren, welke, wankleine fteden itaan. Het legt vyfde half myi ten neer zy de getuigen voor de gantiche vergadering
weften van de Schotfche kuilen.
opentlyk verhoort hebben, naderhand in een zyJURAMENTUM, hiet een eed die men voor het vertrek gaan, om over de zaak te oordelen. Zo
gerecht doet.
dra zy het hier omtrent eens zyn, verlchynen zy
JURAMENTUM C ALUMNI & , is de eed welke een voor het gerecht, en verklaren den aangeklaagden
paar ilrydende partyen afleggen, dat zy hun zaken of fchuldig, of onfchuldig: in het laatfte geval is
getrouw en eerlyk'zullen behandelen, en niet al- hy vry, maar in het eerde fpreekt de rechter het
leen om elkander geld en tyd te doen veripillen vonnis volgens de wetten uit. Diergelyk is ook ia
proces voeren.
de Deeniche landen in criminele zaken ingevoert.
JURAMENTUM CREDULITATIS , is een eed voor
JURISDICTIE, rechtsgebied, macht om te bevehet gerecht, waar door iemand zweert, dat hy ge- len , en word deze in de hoge en lage verdeelt, T o t
looft, en het daar voor houd, of niet gelooft, dat de hoge, anders Jurisdiélio Criminalis, five alta geeen zaak zo gefchied zy.
naamt, behoren de ftraffen aan lyf en leven. T o t
JURAMENTUM DIFFESSIONIS , is een e e d , waar de lage, Jurisdiclio Civilis worden alle geldzaken,
door de gene, die een voorgelegt fchrift nieter- kontrakten, verpandingen, erffenhTen en diergelykennen wil, eedlyk verklaren moet, dat hy noch ke gerekent.
ket izegel daar van kent, of anders daar iets van
JURISPRUDENTIA, hiet de wetenfehap en kennis
weet.
van Godlyke en wereldlyke rechten.
JURAMENTUM FIDELILATIS , d e eed van getrouw-

heid of Huldiging, welke de Leenmannen en onderdanen hun Leenheren en overigheid zweren moeten.
JU&AMBNIUM PA.upfij&TAT«> eed van armoede,

JURISTEN

FACULTEIT

op

Academiën

is

een

eoïlegie dat uit doétoren in de rechten beitaat ,
welke de vragers in recht-zaken hun advys meedelen , en over de toegezondene akten zo wel
ia 't Civiel als in 't Crimineel hun oordeel Reven.
{Dit

ÏVR. JUS.

jus. jvr. juv.
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JTJSTÏTÏATUUS , een rechter of andere gerechts
(Dit heeft evenwel meer plaats in Duitfland als elperfoon. In enige voorname Heden, en inzonderders.)
heid in Coppenhagen noemt men den prefident van
IVRY, zie Ivri.
1
het hoogde gericht alzo.
J u s A P E R T U R / ^ , zie Openingsrecht.
JUSTITIE, hiet eigentlyk de gerechtigheid, daar
Jus BELLI ET PACIS, hiet het recht van een Souvereine en hoge overigheid om oorlog te voeren, na ook de gerechts-plaats, daar men de misdadigers
ter dood brengt.
yerbinteniffen te maken, en vrede te fluiten.
Jus CANONICUM , zie Canonuum Jus.
J u s C I V I L E , l i e Burgtrhk Recht.
JUS CoNDUCENDI, RECHT VAN DOORTOCHT b e z i t

tegenwoordig Heflen-Darmftad door Wetteravien,
maar legt noch in gefchil , en gefchied met
tegen aankanting der ftanden, door wiens land dit
geley gefchied, is ook met enigen noch in proces.
Met Hanau heeft het zich deswegen voor een
grote 20. jaren, en met keur-Ments anno 1718.
vergeleken.
Jus DE NON APPELLANDO , is een recht, waar

door enige ryksftanden door keyzerlyke privilegiën
of oud gebruik vry zyn , dat niemand van hun
vonniffcn aan het kamer-gericht of den rykfhofraad
tot een zekere f o m , of in 't geheel niet, appelleren mag. Diergelyk recht hebben de ryks-keurvorften uit kracht van de goude bul.
Jus EPISCOPALE, het biilehoplyke recht, is het

opperde gezag dat de overigheid van een land in
kerkelyke zaken heeft.
Jus FECIALE, hiet zo veel als het herouten-of
gezanten recht.
Jus GENTIUM , zie Volker-recht.

Jus GLADII, het recht des zwaarts, of het hoge
criminele gerecht ener overigheid.
J u s N A T U R A , zie Natuuriyk Recht.
Jus PATRONATUS, zie Patronatus Jus.

Jus PRASIDII , bezettings recht, waar door een
landvorlt gerechtigt is een veiling te bezetten en
garnifoen daar hVte leggen , gelyk Hefïen-Caflel
tot noch toe in de vefting Rheinfels pretendeeit,
waar over hy met het huis Heiien-Rheinfels langen
tyd getwift heeft.
Jus PRIMARIARIUM PRECUM, zie Panies brief.
Jus PUBLICUM , zie Staatsrecht.
Jus STATUTARIUM, zie Weichhild.
JuSTICE OF ASSIZE , zyn in Engeland rechters,

die in criminele zaken vonniiTen, en het koningryk
onder zich in twe kreitzen, namentlyk'in de zuidV
lyke en in de noordlyke verdeelt hebben, waar van
de eerfte alle Jandfchappen aan de zuid-zyde, en
de andere alle die op de noord-zyde van de rivier
Trente begrypt.
JUSTICE OF THE PEACE, zie Vrede Rechters,

JUSTIFICEREN, zich rechtvaardigen, verdedigen,
en zyn onfchuld aantonen. Daar van Juftificatio',.
de rechtvaardigmaking, verdediging.
JUSTINGEN, flot en'ryks vrye onmiddelyke heerïykheid niet ver van U l m , de barons van Freyberg
van de Eyfenbergfche linie toekomende , welke
daar door zitting en ftem op de ryksdagen hebben.
JusTiNopotis, anders Iftria of Capo d'Iftria genoemt. Zie iftna.
JUSTINOPOLXS, Turkfchc ftad in Bulgaryen,-

JUSTITIE KAMER, of GERECHTS HOE IN VRANK-

KYK, is een buiten gemeen Gerechts-hof, dat de
misbruiken en ontrouw der amptenaren, die rekening te doen verfchuldigt zyn, en der gene die met
's lands-geld en koninglyke inkomften te doen hebben, onderzoekt, en daar is reets in een plakaat
van de maant juni 1625. uitdruklyk bevolen, dat
diergelyke juftitie kamer alle 10. jaar aangeftelt zou
worden, gelyk ook koning Lodewyk XIV. in 't
jaar IÓÓI. een diergelyk gerechts-hof heeft opgeregt. Onder de regering van den laatft overleden
hertog van Orleans als regent van Vrankryk , is
1716. een fcherpe juftitie kamer tegen alle koninglyke pachters, innerners, commiffariffen- en bedienden, als ook tegen de genen, die met affignatien r
brieven en refenpten derfchatmeelters', en generale
pachters gehandelt en woeker gedreven hebben,uit
30. perfonen aangeftelt, veel luiden van rang in
hechtenis gezet, al hunne zaken en papieren onderzocht, en naar bevinden met harde lyf-en geldftraffen bezwaart, 't welk de koninglyke kamer wel
verrykt, maar de vóornaamfte. familien geruineerc
heeft, en dit geld zal tot betaling van des lands
fchulden aangewend worden. Maar dit gerechtshof is het jaar daar aan weer afgefchaft.
JUSTITIUM, de tyd dat geen gerecht gelioudefs
word, de vacantie.
Jus VITJE ET NECIS , is een van de hoge rechten

van een löuverein landvorlt , waar door dezelve
niet alleen grote misdadigers de dooditraf oplegt»
maar dezelve ook uit genade quytfchelden, ot iaeen geringere verwiifelen kan.
Ju TER BOCK , Had en amt tot

het

vorftendom.

Querfort behorende, 4. mylen van Wittenberg aan
de Markfche grenzen. Het komt den hertog va»
Saxen-WeüTenfels toe.
J u TH IA , zie O dia.
JUTLAND, Schier-eyland, 't welk ten zuiden SKH»

het hertogdom Holftein grenft, maar behalven dat
overal van de Noord-en Ooft-zee omringt word*
Het beftaat eigentlyk uit Noord-en Zuid-Jutland >
welk laatfte niet anders is als het Hertogdom Sleeswyk. Het andere word hedendaags eigentlyk Jutland genaamt, hoort den koning van Denemarken
gants alleen t o e , en word in 4. hooftregeringen
verdeelt,, welke zyn Aalburg,, Wiburg, Arhus ea
Rypen» voor dezen wierd h e t ' t Cimbrifche Clierfonefus genoemt.
JUTROSCHIN , ftad in groot Polen aan de Shlelii'che grenzen , waar heen zich 1631, ten tyde van de vervolging over den Godsdienft een
groot getal Luiterfchen uit Silefien begeven heb*
ben.
JuvsNAfczcr, fladin de provintie Bari ü i ' t k o *
Bingryk Napels '

4fA JUW.IZT.KAA-.KAB;KAH.KAT.

KAK, KAL:

JUWELÏN, zyn dlerly koftelyke kleinoden , als
AAKARES , groot koningryk in 't land van den
groten mogol in Azien, waar in de vloed Ganges
Armbanden, oorpendanten, ringen, enz.
IwANowzERo^zie lvanozero.
B * ontipnngt, het heeft het koningryk Thibet in TarIWASKE, PETRASKE, 7:0 veel als Jantje en Pietje, taryen ten noorden , ten zuiden de koningrykea
fco moeten alk de Moskovifche onderdanen, zehs 1 itan , Siba , Naugracut en Kachemire tot arende grootfteBojaren,uit eerbied voor den czaar hun zen.
KAKRAVE, een kleine munt in Guinee in Africa^
naam fchryven.
ÏZTEPECKE , vlek in de provintie Guatimala, 'm omtrent 3. of 4. penningen waardig.
KALA , fraai iteedje en amt aan de Saaie in Thu*
nieuw-Spanjen , in noord-Amenca, waar by boringen > 2. mylen van Jena, onder Saxen-Altenburg,
men ftaan, daar aluin en zwavel uit druipt.
en alzo den Hertog van Saxen-Gotha toekomende.
Het ilot dat daar dichte by op een hogen berg legt
niet Leuchtenburg, waar naar het amt aldaar zyn
K.
!
naam heeft.
AABEL , zie Cdel.
m KALAJOKI, flecht vlek in de Zweedfche provinK A A G , is een vaartuig gelyk een fmack, dat tie Cajanien in Finland, daar zich de vloed Kala*
op de beneden-Elf zeer in gebruik is.
joki in den Bothnifchen zee-boezem giet.
KAAI, KAA, Q U A I , is een ftene muur, welke
KALB , zie Calw.
lïien langs den oever van een vloed of een ander
KALCKAR, zie Cahar.
water maakt, om het zelve binnen zyn bed te houKALDEHART , een keur-Keulfch fteedje fin hel
den. Het hiet ook een afgezonderde plaats aan hertogdom Weftphalen.
den oever van een haven, om daar de waren uit
KALDEN, zie Galden,
en in te laden.
KALDRAW, ftad in de Pilsner-kreits in Bohemen,
KAAIMEESTER , is een amptenaar in een ftad , hoort een prelaat van de Benedictyner orde t o e ,
welke het amt van een haven-kaptein waarneemt. en legt 7. mylen van Carelsbad.
Hy moet voor alles, wat de burgerlyke beftiering
KALE, kleine ftad ,in neder-Lufatien, 3. mylen
van de haven betreft, zorg dragen, en verhinde- van Dobriluck, Saxen-Merfebmg toekomende.
ren dat 'er des nachts geen vuur in de fchepen en
KALENBERG, zie Calenberg.
vaartuigen gemaakt word, enz.
KALENDERI', zie Calendtr-Heren,

K

KALFATERING, zie Galfatmng.
K A U P H , zie Calïfen.

KABANIA, zie Cdanïa»
KABEL, zie Cdel.

K A B E H T Z , ftad in het hertogdom Maagdeburg
aan de Marck.
KABSDORF , fteedje in het graaffchap Zips in opper-Ongaryen, is wegen zyn goed bier beroemt.
KACHEMIRE, koningryk in Indien in het gebied
van den groten mogol in Azien langs den. berg
Caucafus, benevens een hooftftad van den zei ven
naam, welke maar van hout geboud, en aan een
meir gelegen is.

KALIS , kleine ftad in de nieuwe-mark-Brandenburg aan den vloed Drage, niet ver van de Poolfche Grenzen , de heren van Guntersberg toekomende.
KALIS , zie Glas.

KALISCH, waiwoodfehap in groot Polen, benevens de hooftftad van den zelven naam, aan den
vloed Prosna , tuflehen de moeraften gelegen ,
waarom 'er moeilyk by te komen is: tuflehen deze
ftad en Petricow troffen de Zweden 1706. in octoKACHETI, zie Cacbeti.
KADAN, ftad in de Satzer-kreits aan de Eger in ber met de Saxen, Polen en Mofcoviters een flag 3
waar in zy de nederlaag kreegen.
Bohemen, 2. mylen van Satz.
K/EDINGER , KEHÜINGER LAND , klein

diftricl;

in 't hertogdom Bremen, tulTchen den linken oever
der Elf, en het Hadeier land gelegen,
KAHLENBFJIG, is de hoogde berg van Polen, en
boven daar op legt een kloofter, ,zuin H. Creutz
genaamt.
KAHLMUNTZ , lie Kalmuntz.

KAHN of NACHEN, is een klein vaartuig of fchuyt
waar mee men over een rivier varen kan, heeft noch
maft noch zeyl.
KAIDAÜ, zie Kiedaney.

KAIGOROD , middelmatige maar fterke Mofcovitifche ftad in het landfehap .Groot-Permia, aan den
vloed Kama.
KAIMACHITEN, een zeker volk in Tartaryen, 't
welk een groot landfehap, Kaimach of Kaiman genaamt, bewoont, dit land legt om den vloed Gaminas, en de aangrenzende zee word het Kaiinatifche meir genoenit.

KALLENBURG, GALUNDBURG, ftad en flot op het

Deenfche eyland Zeeland, aan den oever van de
grote Belt, daar koning Chriftiaan, die de laatlte
was die Zweden, Denemarken en Noorwegen te
gelyk bezeten heeft, in 't jaar 15 59. geftorven is, na
dat hy hier en te Sunderburg 17.'jaar gevangen gezeten had.
KALIERASCH , kleine plaats in Moldavien, tien
mylen ten ooften van Jafly naar den kant van Bender toe.
KALMUCKER TARTAREN , wonen in groot Tartaryen, om de Cafpifche-zee en den vloed Wolga,
ftaan onder den czaar van Mofcovien, en hebben
noch iïeden noch dorpen, maar wonen nu hier,
dan daar in vilte tenten, welke, wanneer men een
party daar van te zamen ziet, een Horde genaamt
word, en haar byzonderen Kan heeft. Alle jaren
gedurende den winter legeren zy zich langs de
Wolga, op den Mofcovüchen grond; hun rykdom
be=.

KAL. KAM.
ibtftaat in vee, zy zien 'er lelyk uit, en hun gvootlle delicateile is raauw paarde-vleeich, en paardeinelk.
' KALMUNTS,, kleine tfad aan de Vils in de opperPalts, benevens een hoog gelegen (lot, tot het vorstendom Neuburg behorende.
KALO , graaffchap in opper-Ongaryen , benevens
de hooftflad van den zelven naam in een moeras
gelegen, dat de vloed Kalo maakt.
KALTENBORN, Benediktyner kloofter in Let Halberftadfche gebied.
KALTENBKUNN , flot en heerlykhdd in opperCrain , een uur van Laybach , de jezuiten van
Triefte toekomende. Dicht daar by is een voritlyke Auerspergifche Diergaarde-,
KALTENHAUSEN, ilad inliet graaffchap Bitfch in
Weflerryk, den graaf van Hanau toekomende.
KALTEN_NORDHEIM , groot markt-vlek en amt
benevens een oud flot, Meer-Linie genaamt, in 't
Hennebergfche gebied, den hertog van Saxen-Eilerjacli toekomende, aan de kleine rivier Fuida, welke in de Werra loopt,
KALTENSTÊIN, ileedje en flot in 't Silefifche vor£1 en dom Netüs, aan het Moravifche gebergte gelegen.
KALTENWASSER , heerlykheid in het vorftendom
Liegnits in neder-Sileiïea» het graaflyk gellacht van
Göts toekomende.
KA M , zie Cham.
KA MA , grote en vifchryks vloed in Mofcovien ,
welke in groot Permia óntfpringt, en zich achter
Cafan in de Wolga itort.
KAMEEL, LIGTER, is een groot en dik fchip,dat te

Amflerdam uitgevonden is, om een ander fchip daar
mee in de hoogte te ligten, op dat het over Pampus korne., nademaal men op zulk een vvyze een
fchip tot 5. of 6. voet in de hoogte brengen kan.
KAMEKESADOTSCHE, ftad der Zaporowifclie Cofacken in de Ukraine.
KAM£NiECK,men vind i.*fleden van dezen naam
in Polen: de eene legt in Polefien, aan den vloed
ïlsna, 8. mylen ten Noorden van Brefiki; de andere in Mafovien aan den vloed Bug, 16. mylen
van Warfchau.
KAMENTZ, een voornaam Ciftercienfer kloofter
In 't vorftendom Munfterberg in Silefien.
KAMENTZ, zie Camentz,.

KAM. KAN. KAP.
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Lemberg, en iy is door het Carlowitfchelvredenstraftaat weer van de Turken aan de kroon Polen
gekomen.
KAMISANCA, CAMISCHINCA, ilad m Rufland aan

den vloed Wolga, daar de Czaar dezen vloed door
een gegraven vaart met de Don heeft laten verenigen.
KAMMTNSATON, een Mofcovifche veiling aan de
Zwarte-zee, die van Duitfche Ingenieurs geboud
is.
KAMNITZ , zie Chemnitz,.

KAMNITZ , BoHEEMscH-KiEMNiTz , zie Chemnhz»
KAMP , zie Camb.

K & M P E L u NG E , LAN G EK AU , fraai vlek in Wallachyen , 6". mylen van Crooniladt , heeft jaarlyks
een beroemde Mis, welke de gantfche maant jufius
duurt, en van de kooplui den uit 't Europifch Turkyen vlerk bezocht word. Wegens deszelfs aangename legging hebben veel Bojaren hier hun woning
KAMPIE , zie Campanje.

KAMPNO, kleine ilad in de heerlykheid Warten*
berg in Silefien.
KANDËL , vloed in Zwitzerland, in het kanton
Bern, welke by Kandelfteg óntfpringt, en beneden
Thtin in de Aar valt.
KANELICHT , kleine ilad in de Lyflandfche provintie Efthland, in het gebied der ilad Derpt.
KANGOXUMA, zie Cangoxuma.

KANIBOR , grote markt benevens een fterk kaHeel, niet ver"van Efleck in Ongaryen.
KANÏOW , kleine maar beveiligde ilad in het waiwoodfehap Kiow in neder-Volhynien, aan den vloed
Ni epen
KANNAI-, klein eyland onder de Weilemes by
Schotland, tufTchen het eyland Skie en Mul.
KANSTEÏN, heerlykheid in de Middel-mark-Branburg, de vryheren van Kanftein als hun üamhuis
toekomende.
KAKT, ileedje benevens een gebied aan de WL•ftritz, in 't vorfcendom Breüau in Silien, 5. mylen
van IBreïIau het Dom-k?pittel aldaar toebehorende.
KAOCHEU, grote ilad in de Chineefche provintie
Quangtung in Azien.
KAPA-AGASI, zie Capa-Agafi,

KAMER-GERICHT*-VISITATIE , zie Vifitatie desKaKAPFENBERG , CAPPENBERG , ilad en ilot in
tmr-gericht $*
Stiermarcken, aan den Mem-vloed gelegen , 7. m,
KAMER-GOEDEREN , zie Domeinen of Dominlale van Grats.
goederen.
KAPORNACK, zie Capornack.
KAMER ST-UCKEN, zie Haubitzen.

KAMIN, kleine ilad benevens een Kaftellany aan
den vloed Waria, in het waiwoodfehap Kalifch 'm
Grcot Polen.
KAMINIEC-PODOLSKY, hooftflad van opper-Podolien, aan den vloed Schmotryck, welke niet ver
daar van in de Niefter valt. 't Is een voortreflyke
veiling op een fïeiïc rcts gelegen, welke van gemelden vloed, en aan de overzyde van den zelven
rontsom van hoge bergen omringt word. Zy heeft
ook een flerke citadel op den top van de rots.
Haar biilchop behoort onder den aartsbiflehop van

KAPOTSVIWAR , zie Caposwar,

KAP , is aan een veiling een klein werk van i.
facen of gezichts-linien , welke een uitilekenden
hoek maakt, en maar een borftwering heeft, met
paliiTaden omringt, zonder grachten, ook heeft het
een andere van z. of 3. roeden naar het veld
toe. Dit werk legt men aan den anderen kant
van het Glacis , als een klein uitilekent Corps de
Garde.
KAPPEN , zie Anchr-Kapten.
KAPPENBIUJGGE, lic Spiegelberg.

KAPSENBERG , fehoon en errot Markt-vlek in
111
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KAP. KAR.

KAR. KAS. KAT.

Ooiienryk ; heeft een zeer aanzienlyk flot op Tuïcoraannia in Azien, aan ÓQÏI voet van een kleieen hogen berg , en hoort de heren van Stuben- nen berg, benevens een veüing, welke een fterke
bezetting heeft. Zy is eenTurkfchegrensvefting teverKAPTUII, is een bondgenootfchap, dat ten tyde gen Perzien , en daar houd een baila zyn
J
*
Van de tufichen-regering in Polen op de landdagen blyf.
tegen de ruft-verftoorders gemaakt word.
KARST, OP DENKARST, word een zeker land-»
KAPTURALIEN , of KAPTUR-GERICHTEN , zyn ftreek in het binnenfte deel van het hertogdom Crain
algemene Gerichten ten tyde van de tuflehen-rege- genaamt, wiens inwoners van elkander in fpraak,
ring in Polen, door de welke de zwaarfte crimi- dracht en gewoontens onderfcheyden zyn, en daar
nele zaken gevonniil worden , en zy beilaan uit de befte wyn waft.
JQ. der voornaamfle peilenen van 't ryk.
KARVANSEDAR , zo worden de waarden in de
KAPURGE, zie Koparga,
Katvanferais of Turkfche herbergen genaamt.
KARAAT, i's de naam cnes gewichts, waar door
KARZIG , zie Cdrzjg.
men de waarde van 't goud beduid, 't welk in den
KAS , kleine Malabarifche kopere munt m
hoogften graad fyn hiet, wanneer het van 24. ka- Ooft-indien , op de kuft Tranquebar , waar van
raten is. Wanneer men zegt dat het goud van 20. 'er 80. op een Fano of omtrent 4. ftuivers gaan»
fcaraten is, zo verftaat men daar door, dat het 4. en één drie vierde penning bedraagt.
graden van zyn innerlyke waarde verloren heeft,
KASCHAN , zie Caffan.
en dat het met een zesde deel koper of zilver verKASGHAR , zie Cafcar.
jnengt is. Na dit gewicht word de mark in 288. KASIKERMEN, beveiligde ftad in klein Tartaryen^
delen verdeelt. Maar wat de Karaat als een gewicht aan den Nieper, 2. mylen van zyn val in de ZwarJbetreft, zo houd zy vier grein, en men weegt 'er te-zee. Zy wierd 1695. door de Moskoviters veredelgeiteentens en paarlen mee.
overt.
KARANSEBES, zie Caranfeies.
KASIN , vloed in 't hertogdom Luxemburg.
KARA-SETACHE, word aan't Perziaanfche hof de
KASMARCKT , KAYSERSMARCK , KALSEMARCK 9
ioninglyke Wond-Arts genaamt.
KESMARCK , een opper-Ongarifche vryftad in het
KAEBIXZ, kleine ftad in Bohemen, in de Leit- graaffchap Zips, aan het' Carpatifche* gebergte. In
meritzer kreits, ten myl van Töplitz, de graven de laatfte onluften hadden ze de rebellen in«, maar
ze wierd hun 1709. afgenomen.
van Collo wrat toebehorende.
K AS N AD AR B ASCI, is aan 't Perziaanfche hof als
KARCKUS, ftad in de Lyflandfche provintie Eftheen fchatmeefter, welke ai het goud* dat in des
land, 9, mylen van Pernau.
KARGAPOI , een provintie in 't weften van Mos- konings-kailen is, bewaart.
KASTANOWITZ, zie Caflanowitx»'
covien, tuflehen Finland en de Mofcovitifche pro»
K^STAU , zie Köftau,
vmtien Wologda , Dwina en de Witte-zee. De
KASTEEL, zie CafteL
liooftftad voert den zelven naam, en legt aan een
KASTENBURG, kleine ftad in de provintie Natanmeir dat ook Kargapoi hiet , waar uit de vloed
Onega komt, die zich hier na in de witte zee ont- gen, in 't Brandenburgs-Pruiilén.
KASTOWITZ , fchoon en groot markt-vlek in de
laft.
KARINTHIEN, K/ERNBTEN, hertogdom, 't wtlk Prachenfer kreits in Bohemen , daar tweemaal 's
ten ooften aan Stiermarken, ten zuiden aan Crain jaars de befte beeftemarkt van gants Bohemen gehouen Friaul, ten -weften aan Tyrol en Saltsburg, en den word.
K A T , is een klein anker dat men voor het grote
ten noorden ook aan Stiermarken grenft. Het heeft
in de lengte 28. en in de breedte 14. mylen. Het werpt, op dat het fchip de winden zo veel beter
aardryk is bergachtig, moeraffig en vol hout,even- weerftaan zou.
K A T , of STORMKAT, zie Cavalier.
wel vruchtbaar, en heeft voornaamlyk ichone wyKATLENBURG , voordeze een graaffchap, maar nu
landen. Het word gedeelt in opper-en neder-Karinthien, hoort het huis van Ooftenryk t o e , en ilaat een keur-Hannovers amt, fterk ilot en pas, in 't
onder de Inner-Ooftenrykfche regering te Grats, vorftendem Grubenhagen.
KATMUNDE, ftad en ilot in de Ukraine, de Mosevenwel bezit 'er de aartsbilTchcp van Saltsburg en
coviters toekomende, z, mylen ten weften van Pa«de billchop van Bamberg ook wat in.
KARLL , fteedje aan de Moezel, beneden Koch- rilbfske. .
KATSCH, fterk flot in Ongaryen, 8. mylen va#
freini , keur-Tri er toekomende.
KAIRNERPRUNN , heerlykheid in neder-Ooften- Schemnitz.
KATSCHUR , klein fteedje , 18. mylen van Bres^
jyk, in 't quartier neder-Mainharcsberg, 6. raylen
lau, hoort den biflehop van Olmuts toe.
van Wenen, een gravin Ogilvy toekomende.
KARNWALD , zie Kernwald.

KARPENSTLIN, kleine Had in Bohemen, in het
graaffchap Glats, aan de Sileüiche grenzen.
KA RPF EN , zie C ar pen.
KARPHOF , ftad en flot in de Ukraine, de Mosfcoviters toekomende, 4. mylen van Bialogrod, ten
noord- weften.
KARS, grote , maar niet zeer volkryke. üad in

KATTEAMAROUW, 'zie Catimaron.
KATTERBERG, zie Catharinenberg.

KATZANECK, kleine ftad en flot, benevens een
enge pas van over de acht uren in Bulgarien, naar
den kant van Scupia gelegen.
KATZEROW, heerlykheid in de Pilsner kreits in
Bohemen, het Ciilercienfer kloofterPlas toekomende,
KA-

KAU. KAY. KAZ. KÈC.

. &ED. KEE. KEIL KEI. KEL: 4if

KAVAENA, CAVARNA, vlek in de Turkfche proKE DINGEN, kleine ftad in de Hollandfche provinTintie-Bulgaryen, aan de noord-weft kult van de tie överyftel.
Zwarte-zee, heeft een fchone 'haven,
KEDIKGER-LAND, ZÏQ Kadlnger.
KEEL, is de ingang van een bolwerk, halve maan
KAUEN , zie Kowno.
KAVERGI BASCI , is aan 't Perziaanfche hof de enz. van de keelpunt tot aan beyde de gordynen ,
daar de binnenfte veelhoeken tezamen floten, en een
opxiender over de kofFy en het rozenwater,
KAUFBEUERN, kleine vrye ryksflad in het Wert- hoek maken. De halve keel linie (demigorge) gaat
achtcr dal in Zwaben, aan den vloed Wertach, van de keelpunt aan de gordyn.
KEEPER , THE LORD KEEPER , zie Zegelbswaarten dele Luiters, ten dele Roomsgezint.
KAUFFMANS THALER (kooprnans Daalder) geit in der m Engeland.
KEES, kleine ftad en haven in het graaffchap Ka~
Hamburg en op andere plaatzen 33. fchillinge (Huivers) of 2. mark-Luhilch en 1. fchilling, en is noch thenes in noord-Schotland, 3. mylen vanWyck.
KEETSKOY, ftad inSiberien, aan den vloed Keta^
in 't ofle-kopen in gebruik.
KAUFFUNGEN , Ü32K-KAUFFUNGEN , een vry welke hier in de Oby valt.
KEFERNBURG, oud woeft bergflot en amt, voorweteldlyk^adclyk juüren klooftervan den hervormden Godsdienit, benevens een groot dorp en amt heen een graaffchap in Thuringen , niet ver van ArnIn neder-Heften, dat* zyn eigen adelyke opzienders ftad, den vorft van Sondershauièn toekomende, is
en opper-vcorftanders , en het gantfche huis van voor dezen de reiidentie-plaats en het ftamhuis der
Heffen tot beichermheren heeft'. Een adelyke oude graven van Kefernburg 'geweeft.
KEHL , KEHLER -SCHANS , vlek en vefting in
juffrouw die in den echt treed, krygt daar 160. goudde neder-Eifas aan den Rhyn, tegen over Straatsgulden in fpecie uit.
KAUFMANS SAARBRUCKEN , ftad aan dm vloed burg , daar de kleine vloed Kintzing in den
Saar in Wefterryk, 7. mylen van Straatsburg. Is Rhyn valt, 2. mylen van OfFenburg. Dit Kehl benevens het hoornwerk legt als een eyland in 't wavoor dezen een ryksiiad ge weeft.
KAUNERSDORF, kleine"ftad in neder-Ooftenryk, ter, en zy worden op deeene zydevan de riviertjes
4. mylen van Wenen, naar den kant van Moravien Schutt en Kintzing, aan de andere door den Rhyn
omringtjwaar door het land door (luizen aan den Rhyn
toe. ,
KAUNITZ. , ryks-graaflyk gedacht in Moravien ,. onder water kan gezet worden. Deze plaats wierd den
waar uit de laatft overlede rvks-onder-Kancelier en laatft overleden markgraaf Lodewyk van Baden in den
keyzerlyke gevolrnagtigde in den Ryswykfchen vrede Ryswykfchen - vrede van den keyzer met^ toeftemming van 't Ryk tot vergoeding van de fchade, in
gefproten was.
«
den oorlog geleden , overgelaten, maar is 1703. van
KAUNG, zie Kovjno.
de Franfchen weer verovert, en in den Badenfchen
KAURZIM , zie Caurzim.
vrede 1714. in het ó.artykel aan het Roomfche ryk
KAUSENBERG, zie Creutzenach,
KAUTHELY, kleine ftad in de provintie Cluides- overgelaten in den ftaat waar in zy was > en van dit
dale in zuid-Schotland, 8.uren ten zuid-weften van het drmm'mm utïls aan het markgraaflykeBaden-Badilche huis toegeftaan.
Edenburg.
KEHLHEIM , fraaie ftad in 't bisdom Regenfpurg,
KAYL , ftad' in de EifFel , en de reddende van
daar de Altmuhl in den Donau valt, Zy hooit oneen graaf van Manderfcheid.
der het keur-Beyerfche rentamt Straubingen , en kgr
KA YNAN , zie Kiedaney.
KAYST , tamelyk grote ftad in Zevenbergen, be- 3. mylen boven Regenfpurg > en 13. van Muiichen.
nevens een hoog ilot.
K E I L , in 't gemeen Stadt-K-ü gcna^.mt, een ftad
KAZBACH,kleine vloed in 't vorftendom Liegnitz
aan den vloed Xcyl in V ekr>:cn , Ivre^cr.s ecA
In Sileüen, welke zich in de O der ontlafh
KAZBFRG , oud en geruineert berg-ilot in de vor- Hot, de graven van <!andci'f:heyd toeHJ-.j T'de.
ftelyke Coburg-Hildburghauftfche landsportie, niet
KEiN,berg-ftcef!jo in de Podwenhei-isre-^ IÜ Bover van het fteedje Schalckau gelegen.
hemen, 't welk voor dezen zilver-en geud- myneii
KAZENFCK, zie CaJJeneck.
gehad heeft. Nu vind men 'er maar zilver.
KAZLNSTEIN, graaflyk Oetings refidentie-flot en
KEINA , ftad in het waiwoodfehap Pcfen , 'm
amt in Zwaben, in 't vorftendom Oettingen.
Groot Polen.
KAZENSTEIN, prachtig ilot, heerlykheid en luftKEINSHEIM, KIRNSHEIM, kleine ftad in deElfas»
gaarde in opper-Crain, 6. mylen van Laybacb, de niet ver van Keyzersberg , onder de heerlykheid
heren Kazianern toebehorende, die zich daar van Hohen-Landsberg behorende.
graven van Katzenltein fchryven.
KEISMARCK , ftad in Zevenbergen , .3. mylen ten
KAZENSTEIN ? ilot en heerlykheid van dezen naam wellen van Hermanftad.
KEI TH , eyland in zuid-Schotland , op de rivier
In Bohemen, aan de Silefifche grenzen, niet ver
Forth, tegen over de haven van Leith : heeft zeer
van Friedland.
fchone weylanden.
KAZIKFRMEN, zie KafiMevwen.
KELBINS , een volk in Syrien , dat in 't veld
KAZIMURS, kleine ftad aan de Weixel, in het
woont, en het meer met de Chriilenen , als met da
•waiwcodichap Lublin in klciw Polen.
KECE , hooft ftad van het koningryk Tnnquin in Turken houd.
Indien, aan de pverzyde van de Gangcs in Azicm
KEIBRA, kleine ftad en amt van b. dorpen in Thul i i 2,
" ringen.
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ringen, in de zo genaamde gulden Aue, (goude
wcyde) by den vloed Helm, den vorft van Schwartsburg-Rudelftadt , en de graven van Stolberg m ge.meenfchap toekomende.
. . n.r „T
KELL ER , AMTSKELLER , worden in het flut Wurtsburg in'tHennebergiche, en op enige andere plaatzen de mindere amptenaren m de ambachten genoemt; nademaal de titel van Amtman gemeenlyk
aan adelykeperfonen gegeven word. Zulk eenamt
noemt men een kellery.
^
KELLES, kleine biffchoplyke itad in de Ierfche
provintie Leinüer.
KELMUNTS, KEIMAUT, fchoonilot, vlek en tuin
in het graaffchap Reenberg in Zwaben, 2. mylen van
Memmingen.
KELONTER , is de opperite rechter en het hooft
van die Armeniers, welke in Julfa of Zulia, een
voorilad van Ifpahan in Perzien, wonen, en dezelve word door den koning van Perzien uit hun natie
verkoren.
KELSO, fraai vlek in zuid-Schotland, aan den vloed
Twede in het graaffchap Koyborough.
KEISTER BACH, fiot en amt in het Drie-Eykifche
gebied, onder Hefien-Darmilad behorende, anderhalf myl van Francfurt.
KEMACH, kleine en geruïneerde itad in Natoliën
m het landfehap Caramanicn, tegen de grenzen van
A;adu]i in Azien.
KIMBERG, kleine itad een myl van Wittenberg,
in de Saxifche Keur-kreits, benevens een proosdy,
welke deUniverfitcit van Wittenberg ingelyft is.
KEMELIEW, itad in het waiwoodfehap Pofen, in
groot Polen.
KEMER, kleine plaats in opper-Ongaryen, aan de
grenzen van Zevenbergen.
KEM , HUSAR-AGA , is een hof bediende aan de
Ottomannifche Porte, welke het opzicht over des
Sultans klederen en Linnen heeft.
KEMNAT, kleine enwelgeboude itad in de opperPalts, in het rent-amt Amberg, 4.mylen vanEger.
KEMNITZ, iterk beveitigt Hot inSilefien, aan het
vorftendom Jauer , den üngarifchen graaf Niklaas
Palfi toebehorende.
KEMPEN, kleine itad en abdy in 't aartsftift
Keulen.

tot 1714. prefident van den rykshofraad geweeft is.'
Zyn coadjuteur is zedert 1723. Anfelmus Rei che!„
baron van Weldenberg.
KEMSERBAD, een gezondheidsbad in voor-Pommeren , niet ver van Greiftwalde.
KENCHESTER, itad in Herfordshire in Engeland.
KENDAL , itad in Weitmorland in Engeland, benevens den titel van een graaffchap aan den vloed
Ken, wiens inwoners iterk in laken handelen,
KENELWORTH, itad in Warwikshire in Engeland,
benevens een iterk cafteel.
KENNEMERLAND-, zeker gebied in Noort-Hollar.d,
langs de Duitfche-zee, tuffchen Vriefland, Waterland en Zuid-Holland. "
KENOQUE , zie Kwek.
KENSINGTON, zie Kïngfton.
K E N T , provintie in Engeland, welke ten wetten
aan Effex, Surrey en Suflex grenit, maar ten oo~
ften van de zee omringt, en door het naauw van
Calais van Vrankryk afgezondert word. Zy is op
enige plaatzen zeer vruchtbaar, word in de diitrio
, t e n van Canterbury en Rocheiter verdeelt, en is
53. mylen lang en 26. breed.
KENT, een beroemde gezondheids bron in voorPommeren , 3. mylen van Straalzont.
KENZINGEN , kleine itad in Brisgati , aan den
vloed Els, het aartshertoglyke huis van Ooltenryk
toekomende.
KEOYIN , een welgeboud kaiteel in Ongaryen,
boven Grieks-Weiffenburg, een myl van de Donau.
KEPEL, een gereformeert adelyk ftift in hetNaffau-Siegifche gebied,
KEPLAWICK, een plaats benevens een haven op
het eyland Yfland, in welke, gelyk ook in de ha~
ven Hanefiord, de Hamburgers en Lubeckers ankeren, en hun meegebrachte waren verhandelen.
-KERAKATON (dat is de zwarte itad) een itad in
groot Tartaryen, niet ver van de grote Chineefche
muur en poort. Zy legt tuffchen fteenklippen aan
den vloed Logaa, en is maar met eike paliffaden
omringt, tot befcherming tegen de luipaarden, tygers, beren, wolven , voffen , wilde zwynen en
andere wilde dieren, die zich in menigte om de
ftad ophouden, en voor dewelke het hier, inzonderheid tegen den avond, zeer gevaarlyk te reyzen
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KEMPEKLAND , zie Campiine,

KEMPINGE , Zweedfch vlek in Schonen.
KEMP TEN , vrye ryksftad in Algow in Zwaben,
aan den vloed Her, waar over een brug 'gaat, en
die een half myl beneden de ftad bevaarbaar word.
•*Cy is den Luiterfchen Godsdienit toegedaan, en
4lryft fterken koophandel met lynwaad.
-KEMPTEN, voritelyke abdy van deBenediktynerorde by de itad Kempten gelegen, derzelver abt is
een ryksftand, als ook aarts-maarfchalk vandekey'/erin, en ftaat onmiddelbaar onder den Paus. lly
ichryft zich hertog van Kempten , en reüdeert in
het kloofter S.Hildegard,niet ver van de itad Kempten, waarover zich des abts gezag met uitftrekt.
Onder zyn gebied behoort anders ook het landfehapje Buchenberg. De tegenwoordige abt is Rupertus
yanBodmann, welke 1677.verkoren, en van 1708,

l
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KERCI, kleine itad in klein Tartaryen, aan de
zee-engte van Caiïa, daar dezelve i n d e Zwartezee valt.
KERCK,een Metropolitaan kerk is, daar zich een
aaitsbhjchop bevind; een Cathedrale or biffchoplyke, daar een biffcho'p is;* een collegiaat-kerk, waar
in-de kanunniken den Godsdienit verrichten; en
een Parochie kerk die een werelds priefter heeft.
KERCKHAUS, redelyk iterk ilot in de Lyflandiche
provintie Letten , dicht by Helmuth.
KERCKHOLM, iterk ilot in de Lyflantfche pro vintie Letten.
KER^BESCH, kleine ftad in opper-Ongaryen , drie
mylen van Pelt.
KERES, vloe , in opper-Ongaryen , welke zich
in de Theiiïe ïtcit.
Kg-

KER.
K'EEHSBANIA, bergftad in Zevenbergen, niet ver
van den vloed Feyerkerez, wegen de goud-en zilvermynen beroemt.
KERESTHUK, ftad in opper-Ongaryen, niet ver
van Tocckay, heeft goeden wyn.
KERKELYKEN STAAT, STATO DELLA CHlESA,-be-

grypt al het gene wat de pauflyke ftoel in Italien
bezit, naamlyk Campagna di Roma, het Patrimonium Petri of gebied van St. Pieter, Ombria of het
hertogdom Spoleto, de mark van Ancona,het hertogdom Urbmo, Ronragna, il Bolognefe, de hertogdommen Ferrara , Caftro , en het graaffchap
Ronciglione.in'sgelyk het hertogdom Benevento in
Napels enz. Deze landen leggen midden in Italien,
tuffchen Lombardyen, het koningryk Napels, en
de Tüskaaniche en Adriatiiche-zee, en^het Appennynfche gebergte loopt 'er midden door. Buiten
Italien bezit de paus noch het graaffchap Avignon
ia Provence in Vrankryk.
KERKENJAAR,heeft in Duitfland en andere ryken
£yn begin op den eerften zondag van den Advent.
De Engelfchen beginnen het op den 25. maart of
Maria boodichap.
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KESCHING , vlek in Beyeren aan den Donau,
niet ver van Ingolftad.
KESEi-of KISELBAN, zo noemen de Turken de
Perziaanfche foldaten, uit fchimp, en hiet zo veel
als roodkop , wyl de Perzianen rode Tulbanden
dragen.
KESLAR-AGASI-, de opper-bevelhebber van het

Turkfche Serrail.
KHSSEL STAD, flot, vlek en vrye heerlykheid in
het graaffchap Hanau, een uur van Frankfort, hier
word een adelyke familie, in 't Rhyn-land na genoemt.
KFSSENICH, cafteel en grote heerlykheid aan de
Maas in 't ftift Luik, dicht by Vifet, en niet ver
van Maaftricht , 't welk de keur-Paltfche troepen
1714. met geweld innamen , maar kort daarna,
tot dat de zaak uitgemaakt zou zyn, weer van Hollandfche troepen uit Maaftricht bezet wierd. Deze
heerlykheid itrekt zich by na tot aan Stevens weit
uit.
KESSMARCK, zie Kasmarck.

KESTELBACH, kleine plaats in het opper-Graaffchap Catzenelnbogen, onder Heften Darmftad behorende.
KERKEN AGENDA, zie Liturgy.
KESTENHOLTS, flot en vlek in de Elfas, den bifKEK K-BAN , zie Ban,
KEKKGEEODEN, zyn by de Roomsgezinden zes. fchop van Straatsburg toebehorende.
KESWICK, vermakelyke ftad in Engeland in de
Op alle feeftdagen en zondagen een Mis te horen:
m de vaften te vaften, in 's gelyks op de ingeftelde provintie Cumberland, aan den kleinen vloed Non.
Vigilien, de quartertempers, en 's vrydags en za- KETEL, is een diepe en veilige plaats, waar in
terdags zich van 't eten van alle 't vleefch te onthou- de vuur-mortieren geplant worden.
KETEL , zo noemt men het landfehap in de neden : des jaars ten minften eens te biechten: ten
weinigften tegen PaafTchen eens nachtmaal te houden: derlandfche provintie Gelder, 't welk tuffchen het
de tienden vaardig te betalen: geen bruiloft op ver- graaffchap Horn, het land van Kuick, het Moebode tyden, naamlyk van den Advent tot het gro- ras Peel, en de Maas legt. Het hoort tegenwoorte nieuw jaar, en van den eerften dag der vaften dig de kroon PruilTen t o e , waar aan het in den
Utrechtfen viede 1713. door Vrankryk o vergelatot acht dagen na Paatfchen te houden.
KERMENT, een neder-Ongarifch fteedje aan den ten, en in den Badenfche vrede 1714. bekrachtigt k.
KETENES , een fort in Hollands-Brabant, aan den
¥loed Raab.
Kt-RNs, kleine ftad in \ Rernwald, in 't Canton mond der zo genaamde Wefter-Schelde.
KETTENHOFEN , open fteedje in 't hertogdom LuUnterwalden, 2. mylen van Lucern.
KhRNscHOOT, word genoemt, wanneer het ka- xemburg.
KETTERING, ftad in Northamptonshire in Engenon voor en achter water pas legt, zo dat de koland.
~ '
gel niet boogsgewys maar recht uit vliegt.
KETTINGKOGELS,zyn z. halve kogels, van binnen
KERNWALD, groot woud in Zwitzerland in het
Canton Unterwalden, 't welk het zelve in twe va- hol, met een ketting, die men 'er in leggen kan,
leyen verdeelt, namentlyk in de valey boven, en te zamen gehangen ,"dan maken zy een helen kogel uit, en worden uit kanonnen gefchoten.
in die beneden het woudt.
KETTLER , vryheerlyk geflacht in Weftphalen l
KEEPEN 9 kleine ftad en ryksgraaffchap in het
Spaanfche gebied in het hertogdom Gulik, het aarts- Heffen, en Courland, waar uit de hertogen van
frift Keulen als een onderpand toekomende, 5.myl. Courland gefproten zyn.
van Keulen gelegen. In 't jaar 1724. heeft de graaf
KETWEIN, beroemt Benediktynei-kloofter in nevan Schaesberg dit graaffchap in bezit genomen,en der-Ooftenryk, tegen over Crems op een berg ge21"ch daar in laten huldigen.
legen.
KETWICH, pas over den vloed Roer, m 't herKERRY, landichap in de Ierfche provintie Moun•fter, tulichen de graaffchappen Corke, Limmenck togdom Bergen.
KETTERY, was voor dezen maar zo veel te
en Gare.
KERSCHAN, ftad, Hot en heerlykheid in Hifter- zeggen als een gezintheid , maar tegenwoordig
betekent het een dwaling in de geloofs-artykelen ,
ryk, tot het graaffchap Mitterburg behorende.
KKRSOVA, kleine ftad inde Turkiche provintie welke evenwel met een hals-fterrigheid verknocht
Bulganen aan het meir Karafovi, 11. Ongarifche zyn moet; nademaal de gene , ók niet obftinaat
zyn, geen ketters te noemen zyn.
Miylen ten Ooften van Siliflrie.
KETZERDORF, vorftlyk Briegifdi flot in Silefien,
K E R vEN HE 1M , zie Korvenhetm.
KksciKisci, zie Efcek Agaji*
wegens zyn goed bier beroemt.
lii 3
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KEURGELD, i$ in Saxen het geld, dat de jonger
KETZERHQF, fraai flot in de Pilsner-kreits in Bohemen. Hier word bier van een byzonderen imaak toon van den oudften krygt, op dat hy van de
keur affta, uit kracht van de welke hy anders de
gebrouwen, 't welk zeer gezond is.
KETZIH, klein viffchers vlek aan de Havel, m vaderlyke goederen behouden, en zyn ouder broede Middel-Mark-Brandenburg , tuncnen branden- ders met geld uitkopen kan.
KEURXKEITS, is een deel van de Keur-Saxifche
burg en Potsdam, daar goede wyn walt
KEVENHULLER, oude en voorname graanyke fa- en ingelyfde landen , welke tuilchen de marekmilie in Karinthien, waar uit veel beioemde key- Brandenburg , Lauftts , Meiffen , Maagdenburg ,
Anhalt en de Saal-kreits gelegen zyn. Zy begrypt
zerlyke minifters gefproten zyn.
KEUKENMEESTER, werden die gene aan de ho- het kreits-amt Wittenberg, de amten Schweinitz,
ven genoemt, welke het opzicht over de Keuken Liebenwerda , Annaburg, Seida, Grafenhanigen ,
en de regulering der tafel hebben. Aan het key- Beltzig, Gommern en Pretfch, die den Keurvorft
zerlyke hof is het opper-Keukennaeeilers-auit, een toebehoren, het amt Bitterfeld , den hertog van
Saxen-Merfeburg toekomende, en het amt Barby,
van de voornaamite bedieningen.
KEU LA, vlek, Hot en amt in Thuringen, den dat een hertog van de Saxen-Weiffenfelfifche linie
vorft van Zwartsburg-Sondershaufen toekomende.. in eigendom bezit.
KEULEN, een aarts-bisdom in den neder-RhynKEURVORSTELYKE DAGEN, in 't Roomfche ryk zyn
fehen kreits, 't welk ten noorden aan Kleef en Gel- vergaderingen, op dewelke de keurvorften alleen.
derland, ten wellen aan Gulick , ten zuiden aan veilchynen. Zy worden anders Collegiale dagen
het aartsbisdom Trier, en ten ooften aan het her- genoemt , waar onder de verkiezings dagen m^c
togdom Berg grenft, van 't welk het de Rhyn byna begrepen zyn.
te enemaal aifcheyd. Het is een gezegent land
KEURVORSTEN , zyn de voornaamfte vorften en
aan koorn en wyn. Men verdeelt het in 't Opper aaits-arnptenairs van het H. Roomfche ryk , zo
en Neder-Stift, waar van het eerftgenoemde alles we; wereldlyke als Geeftlyke, welke uit kracht van
begrypt wat boven de ftad Keulen legt. De Aarts- de goud e bulle en ryks wetten daar toe gelaft zyn ,
biilcfiop van Keulen is een keurvorft des ryks, en by 't openvallen van den keyzerlyken troon of ook
houd in het keurvorftelyk collegie beurten met den anders, &o ver het welvaart des ryks vereifcht, een
keurvorit van Trier, zo dat hy dan eens de twe- Roonnchen koning verkiezen. De naam keurvorft
de, dan weer de derde plaats heeft. Hy is aarts- komt van het woord Keuren, zo veel als verkiekancelier van het H. Roomfche ryk door Italien, zen , gelyk zy ook in 't Latyn Eleclores genoemt
en verricht de keyzerlyke kroning wranneer ze in worden. In vorige tyden had men hun den titel
zyn bisdom gefchied. Maar wanneer dezelve noch van Septemviri of zevenmannen gegeven, wyl de
in het zyne noch in het gebied vanMents gefchied, goude bulle der zelver getal op 7. geftelt had, daar
houd hy beurten met den keurvorft van Ments. By in den Weftfaalfchen vrede 1648. de achtfte naamde keyzerlyke verkiezing heeft hyde twedeftem,en lyk keur-Palts, en noch voor weinig jaren de nebelïalven dat heeft hy het onbepaalde recht van gende , naamlyk Keur-Brunswyk by gekomen zyn,
niet te apelléren. De laatft geltorve keurvorft Jo- volgens de goude Bulle ftaan zy in de volgende
zef Clemens uit het huis van Beyeren wierd in 't orde.
jaar 1703. door de keyzerlyke wapenen gedwon1. Keur-Ments , des H. Roomfchen Ryks erfgen zyn land te verlaten, en zich naar de Spaan- Kancelier doorGermanien.
fche Nederlanden en Vrankryk te begeven, wierd
2. Keur-Trier, aarts-Kancelier van het komugryk
ook daar op om de met Vrankryk tegen het ryk Arelat.
geflote Alliantie in 't jaar 1706. den 29. april te
3. Keur-Keulen, aarts-Kancelier door Talhn,
wenen op een plechtige wyze in den ryksban ver4. De Keurvorft van Bohemen, aai-Ls-SrhCZSÏY*
klaart , en van zyn keurvorftelyke waardigheid be5. De Keurvorft van Beyeren , aaus-Scnauïieerooft. Maar hy is anno 1714. in den Raditadtfchen fter, of Truchfes,
en Badifchen yrede in alle zyne landen en waardig6. Keur-Saxen, aarts-Maarfchalk.
heden volkomen herftelt, en ftierf den iz.novemb.
7. Keur-Brandenburg , aarts-Kamerheer.
1723. Zyn opvolgerlis Clemens Auguftus, biflehop van By de inftelling van de achtfte keurvorftelyke waarMunfter,Paderborn en Hildesheim, geboren den 16. digheid in 't jaar 1648. wierd meteen een nieuw
augultus 1700. wierd tot Coadjutor van Keulen ver- amt, naamlyk dat van aarts-Schatmeefter ten voorkoren .1722.. Hy is een zoon van den overleden deele van den keurvorft van de Palts opgercent,
keurvorft van Beyeren Maximiliaan Emanuel.
en in 't jaar 1692. wierd het huis van Brur.s*v,kKEULEN, een der grootile en voornaamfte ryks- Hanover de hoge keurvorftelyke waardigheid door
fteden m Duitfland, in 't Aarts-ftift Keulen aan den keyzer Leopold opgedragen, en nam deszelfs herRhyn gelegen: zy is naar de oude manier beveiligt tog ook dienvolgens den 7.feptember 1708. .na ve\:
met fchone muren, 83.. dikke Torens, en 3. grach- onenigheden, die hier over ontftaan waren, in hel
ten , en heeft 24. poorten. Haar Univerfiteit is in keurvorftelyke collegie plaats. Deze keurvoTicn
't jaar 1.388. gelucht, en daar tegen over legt het maken op den ryksdag te Regensburg een hyzonder collegie uit, houden hun keurvorften-dagen o: byvlek Deuts.
eenkomften , en worden voor 't overige den kom-cvn
KEULEN AAN DE LOSSA , zie Collecte,
gelyk geagt, nademaai hunne gezanten de \r<;ved
KEULEN *.AN DE SPREE , zie herlyn,
KtütfcN 9 kleine ftad in Sarnogitien in Littauwen. hebben om zich te dekken, Tegenwoordig zy , 'ei

KEU. KEX.
derzelven negen in'getal, naamlyk drie geeftlyke natie van het H. Roomfche ryk als opperhooft
en zes wereldlyke. De eeiltgenoemde zyn de aarts- voorftaan zal, hebbende den rang boven alle kobiflehoppen van Ments, Trier, en Keulen; de we- ningen en vorften,gelyk hem dan ook de* ryks-fhnreldlyke de koning van Bohemen, en de keurvor- den voor hun leenheer erkennen. Het Monarchie
ïten van Beyeren, Saxen, Brandenburg, Palts, en fche gezag van een Duitfch keyzer is hedendaags
Hanover. En hoewel de keurvorllen van Keulen door de macht der ryksftanden zeer beinoeit, en
en Beyeren voor enige jaren, om dat zy metVrank- hem komen maar enige Refervata meer toe, ate
ryk tegen het ryk in verbond waren getreden, in met hoge waardigheden te begiftigen, academiën
de ryksban verklaart wierden, 20 zyn zy doch in op te rechten, privilegiën te fchenken, de ryksvor't jaar 1714. in den Raftadichen enBadenfchen vre- ften te belenen, enz. De tegenwoordig regerend^
den volkomen heritelt. Keur-Palts kreeg ook het keyzer Karel VI. is geboren den 1. o&ob. 1685. en
aarts-fchafmeelters ampt, dat hy voorheen bekleed den 12. fept. 1703. tot koning van Spanjen onder
had, benevens de opper-Palts, die anders door Beye- den naam van Karel III. verklaart, heeft zich ook
ren bezeten wierd, in 't jaar 1708. van den keyzer zelfs in 't gemelde jaar naar Spanje begeven , en
weerom, maar het aarts-fchatmeefters amtwierd aan zyn koninglyke reiidentie te Barcelona aangekgt*
keur-Hanover verleent, en keur-Bohemen ia in Maar toen deszelfs. broeder keyzer Jofefus, hooghet zelve jaar 1708. op den ryksdag te Regensburg loflyker gedachtenis , den 17. april 1711. ftierf
weer in het keurvorftelyk collegie toegelaten om en de verkiezing van een keyzer te Frankzitting en item te hebben; maar hoe het na de gemelde fort aan den Main op koning Karel viel , reysheritelling van den keurvorft van Beyeren met het de hy weer naar Duitfland, en liet zich den 22,
aarts-fchamieefters amt zal aflopen , moet de tyd decemb. 1 7 n . in Frankfort tot Roomfch keyzer
iéren, nademaal de keurvorft van de Palts dat aan kronen, waar op den 22. mey 1712. de Ongarikeur-Beyeren niet aiilaan wil, voor dat hy zyn fche kroning te Presburg, en den 5. fept. 1723. de
vorige aarts-fchatmeefters amt van keur-Hanover Boheemfche te Praag gevolgt is. Zyn gemalin is
weer gekregen heeft, waar toe deze evenwel noch Elizabeth Chriftina, dochter van hertog Lodewyk
niet heeft kunnen beiluiten. Wanneer 'er nu een Rudolf van Bronfwyk: zy is den 28. auguft. 1691.
verkiezmgsdag zal gehouden worden, verfchynen geboren, heeft 1707. te Bamberg den Roomfchen
deze ke.urvorften of in perfoon, of door afgezan- Godsdienft aangenomen, den 1. aug. 1708. Byleger
ten , die zy hier toe gevolmachtigt hebben, en wan- te Barcelona gehouden, en is in 't jaar 1714. tot
neer zy op het punt van de verkiezing in het keur- koningin van Ongaryen,en den 8. feptember 1723.
vertrek zyn,zo neemt keur-Ments van alle keurvorften tot koningin van Bohemen te Praag gekroont. Uit
en gevolmachtigden de ftemmen o p , en eindelyk haar wierd den 13. april 1716. een jonge aartshervraagt keur-Saxen, aan wien de keurvorft van Ments tog van Ooftenryk en prins van Afturien met nazyn item geeft. Aldus wrord de keyzer ofRoomfche men Lepoldus geboren, welke evenwel den 4. nokoning door de meeile ftemmen verkoren, en daar vemb. 171Ó. weer geftorven is: en den 13. mey
voor in naam van den keurvorft van Ments door 1717. is de jonge aarts-hertogin van Ooftenryk
een Dom-Prelaat van zyn aarts-ftift op de gewoon- Maria Thereiia geboren , na welke de Prmceften Malyke wyze uitgeroepen.
ria Anna den 14. fept. 1718. en Maria Amalia CaKEUTSCHACH, ilot en heerlykheid in Karinthien. rolina den 5. april 1724. gevolgt zyn. De TurkKEXHOLM , hooftftad van het landfehap Carelien fche Sultan gebruikt ook den Keyzerlyken titel,
in Finland, dat vol meiren en moeraden is. Deze welke tegenwoordig AchmetlII.is, die zedert 1703,
Had hiet ook Carelogorod , welke een fterk ilot regeert Ook de koningen van Siam en China, en
heeft, en op 2. eylanden aan de Finlandfche gren- zederï enige jaren deCzaar van Mofcovien.
zen niet ver van het meir Ladoga legt, maar anKEYZER KARELS B A P , zie Carels-bad.
ders van hout geboud is en een Gymnaiium heeft.
KEYZERLYKE CAMER, zie Camer-gericht.
De plaats is klein, maar taamlyk fterk, en het waKEYZERLYKE RYKS-HOFRAAD. zie Ryks-Hofraad.
ter is uit den voorby vlietenden ftroom, Waxen
KEYZERLYKE R I C H T E R , is die gene die in de kogenaamt, in de grachten geleyd. De koning van ninglyke fteden vanBoheemen enMoravien in naam
Zweden Guftavus' Adolfus heeft deze plaats 1611. van den keyzer, als koning van Bohemen, in de
de Molcoviters afgenomen, en in het vredens trac- regering preiideert, en acht geeft dat 'er niets tegen
taat,iói7. gefloten, behouden, zedert welken tyd des keyzers belangen verhandelt word.
de Zweden ze noch meer verfterkt hebben. I n ' t
KEYZER-BERG, middelmatige ftad in de opperjaar 1710. belegerden en veroverden het de MofElzas, die tot de landvoogdy Hagenau behoort.
coviters weerom.
KEYZERS-ESCH , ftad en amt in 't aartsbisdom
KEXHOLW-LEEN, is een deel van het landfehap Trier.
KEYZERSFELD, ilot en heerlykheid in Hifterryk»
Carelien 'm Finland, waar van Kexholm de hooftftad is. Dit diftndt. is door het Nyftadtfche vre- een myl-van Mitterburg, den vryheerRompeln van
dens traktaat 1721. tuflehen Zweden en Moskovien Keyzersfeld toebehorende.
zo verdeelt, dat het gene wat ten noorden en wef- KEYZERS-GROSCHEN, zie Zilver-Grofihen.
ten legt de kroon Zweden, wat ten ooilen en zuiKBYZERSHEIM, Ciftercienfer kloofter in 't hertogden gelegen is den Ruften is overgelaten.
dom Neuburg aan den Donau, heeft een abt, dia
KEYZER , is een ryksvorft die door de keurvor- door een langduurig proces, en een verdrag dat ein£en rechtmatig verkoren is 9 dat hy de Duitfcke delyk in 't jaar 1656,daar op gevolgt is, de onmiddelyke
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delyke ryks - af hankelvkheid , dit kloofter by de
eerfte ftichting gegeven , tegen het hertogdom Neuburg verworven heeft.
~
KETZERSLAUTERN, enigfins bevcftigde ftad aan
een klein meir 't welk de vloed Lutter of Lauter
maakt , in *t amt Lauter in de neder-Palts, den
keurvorft van de Palts toebehorende; zy legt 6. m.
van Spiers.
KEYZERSMARCK, zie K'dsmardt.

..KEYZERSTHUL, vlek in het Zwitferfche Canton
Unterwalden, aan de grenzen van Bern.
KEYZERSTUHL, een ruime berg in Brisgau, waar
op verlcheyde fteden en dorpen leggen.
KEYZERSTUHL ,

FORUM

TÏBERII ,

TRIBUNAL

C/ESARIS, kleine ftad aan den Rhyn, in het Zwitzerfche graaffchap Baden. Het hoort onder de befcherrning van gemelde graaffchap het bisdom Contra ns toe.
KEYZERSWERTH, ftad en veiling aan den Rhyn,
in 't aarts-bisdom Keulen * welke de keurvorft van
Keulen 1701, door Franfehe troepen bezetten liet,
maar de^ Hollanders benevens hun bondgenoten hebben de plaats in het zelve jaar ingenomen en ontmanteit,evenw el is zy anno 1714. in den Badenfchen vrede
aan den keurvorft van .Keulen weer gegeven. Dicht
daar aanlegt een eyland inden Rhyn, waarvan
zich deze plaats in oorlogs tyden bedient.
KEZKEMET , fteedje in opper-Ongaryen achter
groot Dobrecyn, 10. mylen van Barthe, heeft ka-.
tholyke en gereformeerde inwoners.

KIB. KïC. KID. KIE.
biddende perfonen weten mogen , waar zy hm
aangezicht zullen heen keeren.
KICLOZ , ftad in het waiwoodfchap Sendomir in
klein Polen.
KIDDERMINSTER , ftad in Worceftershire in Engeland , welke de vloed Stoure in twe delen [cheyd*
KIEBACH , Benediktyner vrouwen-kloofter in opper-Beyeren.
# KIEDANEY,KAYDAN,kleine ftad in Samogitien in
Littauen.
KIEL , ftad niet ver van de Ooft-zee in 't hertogdom Holitein, 9. mylen van Lubeck, en 11. van
Hamburg, óm hertog van Holitein*Gottorp toebehorende , heeft een vorfteïyk (lot en een Univerfiteit, welke 1665. gefticht is9 als ook een fchone
haven, en in deze ftad word alle jaar in de maant
januari het oude recht de Kieler-Omfchlag genaarnt
geoeffent , dat op drie koningen begint , en tot
vrouwen dag duurt. Uit kracht van dit recht kan
de fchuldeiiïcher alle zyn fchuldenaars, wanneer zy
na den verfchenen termyn niet betalen , in een lier»
berg, op weJke plaats van de hertogdommen Holftein en Sleeswyk het hem belieft, citeren, daar
zy zo lang in arrett blyven moeten, tot de betaling
gefchied is. Dit recht itrekt zich zelfs tot ever den
koning van Denemarken en den hertog van Hoiilein-Gottorp uit » welke op de zelve wyze
in gyicling kunnen geciteert worden. Zie Gysjlïng.
KIEL VAN EÉN SCHIP, is de onderfte vierkante

balk, die eerfl tot grond op ftapel geiegt word,
KHERUSUR, grensvefting in 't Windifche land in daar in van weer zyden de ribben of kromhouten
• ingehecht worden , en waar op het gantfche geOngary en.
bouw ruif. Hy gaat van de voor-tot de achterKHEVENHULIER, zie Kevenhulkr,
lieven.
KHLAN, zie Klan.
KiELEz,ftad in klein Polen in het waiwoodfchap
KHOM , zie Kom.
Ki, hiet by de Turken en Peruanen zo veel als Sendomir, hoort den biflchop van Cracautoe, eu
een koning of keyzer, welke de Monarchen dik- heeft veel koper-mynen.
KIELEN ? KIELHALEN OM TE KALFATEREN , B
wils voor hun voornaam zetten,
een fchip lappen en verftellen , 't welk gefchied
Ki, zie S^uaiche.
KIAHIA, is de ftadhouder of opperhofmeefter des wanneer de timmerlui het fchip op een zy leggen,
dat zy by de Kiel kunnen komen.
Turkfchen groten Viziers.
KIELER-FOERDJZO word de zee-boezem genaarnt,
KIALMO, vlek in de provintie ooft-Gothland in
Zweden, 7. mylen van Nordkoping, ten noord- welke de ooft-zee by de ftad Kiel maakt.
KIELHALEN, beduid 'm de zee-rechten een lyfweiten.
KIAJA BEY , is de generaal luitenant der janitza- ftraf, dk het naait, aan de doodftraf is. De misdadiger word driemaal onder een fchip, dat ten minren, en over hem is de Aga.
KIAKING , grote ftad in de Chineefche provintie ften 10, of 2-4. voeten diep legt , doorgetrokken.
Indien nu het ligchaam, waar aan enige kanonChekiang.
KIANG , grote vloed in China, heeft hoge ber- kogels vaft gemaakt zyn, onder water het geringfte
gen, waar door men vaart, en die men Hemels- van het fchip aanroert, is hy op een ogenblik verdeuren noemt. Inzonderheid is het grote Reuzen- fcheurt.
KlEL-ZWYN , KlELSPOOR , o f SPOORBALK , IS
beek van 80. ellen , dat koning Xius uit metaal
heeft laten maken en op i . dezer klippen zetten, een dikke balk die van binnen naar de langaanmerkenswaardig, wyl de fchepen tuilchen deszelfs te van 't fchip over de Kiel legt , en aan
de zelve vaft i s , om de maften daar op te zetbenen door zeylen.
ten.
KIANGSI , zie ^jjanofi.
KIEMING , vlek 'm de Zweedfche provintie CajaK I A Z , üad van houte gebouwen in klein Polen
nien in Finland, aan den vloed Jio, welke zich
in het waiwoodfchap Cracan.
KIBLATH, is die plaats te Mecca, waar heen de drie Zweedfche mylen daarvan by het dorp J i o ,
Turken in hun gebeden het gezicht wenden., daar in den Bothnifchen zee-boezem ftort.
KIEN, eyland, onder Eftland in Lyfland behovan word in alle Moskeeën het gat in de muur» dat
naar Mecca toegaat, Kiblath genaarnt, op d%t de rende,
KHERMAN, zie Carmania.

KIEN-

KIE. KIF. KIK. KIL.
KIENCHANG , grote ftad in China in de provintie
KILDUM, kleine ftad in noord-Schotland, in het
Kiangii.
graaffchap Rofs aan den vloed Forbin, daar zich
KIENNING , grote ftad in de provintie Fokien in dezelve niet ver daar van in den zee-boezem van
China, daar een brug over den vloed Min legt, Cromarty ontlaft.
die aan weerskanten met huizen en winkels voorKIIDUYN, eyland aan de zuidkuft van Lapland;
zien is.
't welk van Ruften bewoont word.
KiERTEMUNDï, CARTEMUNDE, Deenfch fteedje
KILEHONAIN, kleine ftad op het eyland Yla, 't
op het eyland Funen, noordwaarts, benevens een welk een van de Weiterfche eylanden by Schotland
haven.
is.
KIEÜKIANG , grote ftad in de provintie Kiangü
KiLEit, KIALIJASI, is aan het Turkfche hof de
in China.
opperfte opziender over de fervetten, zuiker, conKIFFHAUSEN, oud woeft berg-ilot in Turingen, fituren enz.
in de zo genaamde gulde Aue,3.mylen van NordKILFEKEROG, KILFENOR , kleine ftad in Ierland
liaufen, tuffchen Kelbra en Franckenhaufen.
in het graaffchap Clare, benevens een biflehop, onKIKABDAE, is aan het Turkfche hof die gene, der het aartsbisdom Cashel behorende.
welke den Sultan de ftygbeugel ophoud.
KILGARREN, fterke plaats in zuid-Walles in EnKILABISA , kleine ftad benevens een haven op geland , tegen de provintie Cardigan.
het eyiand Skie by Schotland.
KILIA, zie Kylia.
KILAN, grote provintie in Perzien langs de CasKILKAINIE , kleine ftad benevens een haven op
pifche zee, is met bergen omringt, en wierd voor het weftelyke eyland Tyrrif by Schotland.
•dgzen Hiicania genaamt: haar hooftftad hiet MaKILKENNY, graaffchap in de provintie Leinfter,
randeran. Zy is zeer vruchtbaar van wyn, oli, rys, benevens een hooftftad van den zelven naam aan
zyde, tabak , oranje-appelen, citroenen, granaat- den vloed Nure , welke een van de befte fteden
appelen , enz.
van Ierland, en gefortificeert is* Zy heeft een fterk
KILAPPEN, een foort van Laplanden;, die veel flot, word in de Ierfche en Engelfche ftad verdeelt,
wilder zyn als de anderen, hun woonplaats dik- en is de refidentie des biflehops van Oiïöry, welke
wils veranderen, de tegen woordigheit der vreemden onder den aartsbiflehop van Dublin ftaat.
vlieden, en van de jagt leven.
KILLALO , ftad aan den vloed Shannon in hef
KILARGI-BACHI , of het hooft der edelknapen Ierfche graaffchap Clare.
KILLALO, ftad in Connaught in Ierland, bene^
van den Kilar, heeft den drank des groten Sultans
in bewaring. Hy heeft ook alle de fleutels der A- vens een bifdom, onder Tuam behorende.
KILLAUMER,kleine ftad en haven op het weftlyk
kagi, 't welk de confituur-bakkers zyn, en is een
eyland Mula by Schotland, aan de weftkuft gelegeihede.
KILBEGAN, kleine ftad in de provintie Lagenia gen.
KILLEN, kleine ftad tuffchen twe kleine meiren l
In Ierland, in het graaffchap WeftVMeath , heeft
in de Zweedfche provintie Dalia.
zitting en ftem in 't Parlement.
KILLENOI, eyland op de kuft van Ierland, tegen
KILBEGS, kleine ftad in Uifter in Ierland, in het
graaffchap Dungal , heeft zitting en ftem in het de baai van Galloway, 't welk den titel van een
hertogdom voert.
Parlement.
KILLINAIGH,kleine ftad op het weftelyke eyland
KILBRID, kleine ftad en haven op het weftlyke
Col by Schotland.
eyland Skie aan de zuid-kuft by Schotland.
KILMACOLO, kleine ftad in Connaught in Ierland,
KILCMERAN, kleine ftad en haven in zuid-Schotland, op het Schier-eyland Cantyra, op de ooft- benevens een bisdom.
KILMAKEVI, kleine ftad benevens een haven op
kuft.
KIICHOAN, kleine ftad en haven op het eyland het weftelyke eyland Mula by Schotland, aan de
Skie, 't welk een van de eylanden Wefternes by zuidlyke kuft.
KILMALOK, kleine ftad in Ierland, in de provinSchotland is, aan den zee-boezem Pokril.
KILCHOLMKIL, kleine ftad en haven op het weft- tie Mounfter in het graaffchap Limmerick.
KILMALOWIN , kleine ftad en haven op het weft«*
lyke eyland Mula by Schotland , aan de noordlyke eyland Skie by Schotland.
2yde.
KILMARE, vloed in het landfehap Mounfter in
KILCHRIST, kleine ftad en haven op het wefteIerland, welke by zyn mond een grote baai maakt.
lyk eyland Skie by Schotland.
KILMARTIN, kleine ftad op het eyland Skie by
KILBACHAN, kleine ftad en haven op het weftlyk eyland Yla by Schotland , aan de ooft-zyde Schotland.
KILMORE , kleine ftad in het Schotfche graaffchap
gelegen.
KILBARE, graaffchap in Ierland, in de provintie Argile.
KILMORO, kleine ftad, benevens een fchone haLeinfter, wiens hooftftad den zelven naam voert,
en een biflehop heeft, die onder het aartsbisdom ven , op het weftelyke eyland Yla by Schotland,
van Dublin hoort. Het land brengt zeer veel koorn op den zeeboezem Kadal gelegen.
KILMOROUY , kleine ftad en haven op de weltvoort, en heeft fchone weylanden.
KiLDAvit , kleine ftad op het weftelyk eyland kuft van het eyland Skie, dat een van "de wefterfche eylanden by Schotland is,
Mula by Schotland, niet ver van de noordkuit.
Kkk
Ki-
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KILOPPEN , 7,1e Kïlappen.

KILPHEDRO, kleine ftad benevens een haven , op
het weftlyke eyland Ulft by Schotland.
KitsKE,ftad in het vorftendom Scvenen ,miMoscovien, 26. mylen van Bialogorod, ten noord-westen.
KILSO , zie Kelfo

T I J

KILTBONON, eyland op de kuft van Ierland, tegen de baai van Galloway, 't welk den titel van
een hertogdom voert.
KILUHAUSTON, kleine ftad aan de ooft-kuft van
het Schier-eyland Cantyra in zuid-Schotland.
KiivoRiE, kleine ftad en haven aan den zee-boezem Roaeg.op het weftlyke eyland Skie by Schotland.
KIMACULE* ftad in Ierland benevens een bisdom,
in het graaffchap Galloway.
KIMBERG , kleine ftad in opper-Stierrnarken, 2.
mylen van Bruck.
KIMBOLTON, ftad in Huntingtonshire, den graaf
van Manchefter toebehorende, in Engeland.
KIMETON , ftad in Engeland , in de provintie
Warwyk.
KIMI , grote vloed in 't Zweedfche Lapland >
welke in Kimi Lapmark ontfpringt, en zich by de
kleine ftad Kimi in weft-Bothnien in den Bothnifchen zee-boezem giet.
KIMI , kleine ftad in de Zweedfche provintie
Bothmen aan den vloed Kimi, daar hy zich in den
Bothniiehen zee-boezem itort. Zy dry ft goeden
handel met allerhande waren die uit Lapland, Finland en Mofcovien komen.
KIMI LAPMARCK, landfehap in 't Zweedfche Lapland.
KIN AST , zie Kunaft,
KIN DAR BACHI, word in Perzien die bediende
genaamt, die des konings zadels en paarde-tuig in
bewaring heeft.
KJNDELBRUCK, kleine ftad aan de Wipper in
Thurmgen , niet ver van Weiflenfee. Zy hoort
4en hertog van WeiïTenfels toe.
KINDERVERMENGING,die inDuitfland noch ftand
grypt, is, wanneer ouders met elkander overeenkomen , dat hun te zamen gebrachte en uit de vorige
echt verwekte kinderen gelyk recht in elkanders erffenis zullen genieten. De Romeinen noemden dit
Unio prolium.
KINDSDHEL, ofLEGiTiMA betekent in de rechten de portie die den kinderen en ouders noodzakelyk uit de errfenis moet gelaten worden; deze
kinderen moeten erfgenamen zyn geftelt ten minften te zamen tot een derdendeel van het geen zy
by verfterf uit den boedel zouden gehad hebben >
baat en fchade te famen gerekent: doch indien de
kinderen meer zyn ais vier, zo moeten zy erfge*
namen zyn geftelt tot de helft als voren. Welke
delen genoemt worden haar rechtelyke delen.
KiNENY,grensplaats en pas tegen Zevenbergen in
Walachyen, benevens een tolhuis, wierd 1716. van
ëe keyz rlyken bezet en de Turken afgenomen.
KING-CHARLES-SOÜTHLAND , ftuk land in zuidAmerica, tegen den opftlyken mond van de Ma~

KIN- KFO.
gellaanfche zee-engte , 't welk een Engelsman >
John Narbrough genaamt, 1670. door gereift, en
daar aan dezen naam naar koning Karel II. van Engeland gegeven heeft.
KINGESLYNNE, kleine ftad benevens een haven
in de provintie Nortfolck in Engeland.
KINGESTOWN, PHILIPSTOWN, hooftftad van het

graaffchap Kings in de lerfche provintie Leinfter.
KINGHEU, grote ftad in de Chineefche provintie
Nanking.
K ING HOR N , ftad en haven in Schotland in de
provintie Fife aan de zee gelegen.
KINGS, graaffchap in Leinfter in Ierland, 't welk
zeer moeraffig en Hecht bewoont is.
KINGSALE, zie Kinfali.
KINGSBENCH, IIQ Banc.

KINGSBRIDG , ftad in Devonshire in Engeland
K I N G S - C H A M P I O N , zie Champion.

KINGSCI-EER, ftad in Hantshire in Engeland.
KINGSCOÜNTY, graaffchap in de lerfche provintie Mounfter, tuiTchen de graaffchappen Kildare,
Galloway en Meath gelegen.
KINGSTON > word ook de ftad Huil in de provintie Yorck in Engeland genaamt. Zie Huil.
KINGSTON, KENSINGTON, vlek aan de Theems

in het graaffchap Surrey, een myl van Londen in
Engeland, daar een onvergelyklyk koninglyk fiot«>
benevens een fchone hofftee is, waar op zich koning
Willem en zyn gemalin Maria veeltyds plachten
op te houden,
KINGSTOWN , hooftftad van het graaffchap Kings-]
county, in de lerfche provintie Mounfter.
K I N I N , een plaats in Dalmatien, die de Vene*
tianen hebben laten fortificeren.
KiNsALEjbeveftigde ftad in Ierland,in het graaffchap Corcke in Mounfter , benevens een goede
haven aan de baai, die de vloed Banq maakt.
KINSKY , beroemde graaflyke familie in Bohemen,waar uit de tegenwoordige opperfte-kanceliei
van dit koningryk , graaf Francois Ferdinand 3 ïs
voortgefproten.
KINTZBERG , berg-(lot in Silefien , dicht hjt
Schweidnitz, de barons van Eben toekomende.
KINTZING , vloed in Zwaben,die door 2. armen
tegen over Straatsburg in den Rhyn valt. Hier van
heeft het Kintzingerdal,. dat in 't Furftenbergfche
gebied legt, zyn naam.
KIOCING , ftad in de provintie Junnan in China}
m Azien.
KIOGERBUCHT, zie Koge.

KIOW , groot waiwoodfehap in klein RuffienJ
't welk aan Moscovien en aan Tartaryen grenft9
en zich aan beyde zyden van de Nieper tot aan de
Zwarte-zee uitftrekt. Het hoort de Mofcoviters
toe, en de Cozakken bezitten 'er ook een deel
van.
KIOW, KIOUFE , ftad, benevens een fterke citadel in het waiwoodichap van dezen naam, of de
Mufcovitifche Ukraine, 70. mylen van Caminiec
aan de Nieper, waar over des zomers een lange
brug legt, die veel opbrengt. Zy is de reiidentie
van een Latynichen biifchop, onder den aartsbiffchop

KÏO. KIP. KIR.
fchop vanLemherg ftaande,als ook van eenGriekKIRCHBERG, kleine ftad en fiot op een fchonert
fchen aartsbiifchop, en hoort de Mofcoviters t o e , heuvel in Virgrund in Francken, aan de Zwabifche
aan wien het de Polen 1682. voor eeuwig hebben grenzen, de graven van Hohenlohe toekomende\
moeten afftaan. De ftad word in vier delen ver- die daar een refidentie hebben.
deelt, eerft heeft men de ftad Podolge, onder aan
KIRCHBERG, oud. verwoed berg-ilot in't Zwarts»
den Nieper , die alleen van Cofacken bewoont burgfche gebied, tuffchen Lora en Strausberg. Voor
word , en een Univerfiteit welke de vorige dezen is het een graaffchap geweeft, 't welk tegenveldheer der Cofacken Mazeppa gelucht, en daar woordig het vorftelyke huis Zwartsburg toebealle de faculteiten, behalven de Medecynfche, be- hoort.
zorgt heeft. Dit deel der ftad heeft fchone ftene
KIRCHBERG , kleine ftad in de aartsbergfche kreits
kerken, alle morgen een grote markt, en is behalven in Meiflen, 1. myl van Zwickau, den hertog van
dat wel geboud. Van daar gaat men een hogen Holftein-Wiefenburg toebehorende.
berg o p , daar legt het fterke ilot KyofF, dat wel KIRCHDORF, amt in de neder-Palts, den keurmet grachten, palifTaden en wallen gedekt is. Uit voift van de Palts toekomende.
dit fiot gaat men door den wal over een ophaal
KIRCHDORF, amt en vlek aan den vloed Krems
brug in.de veiling Sophia, die met byzondere grach- in Ooftenryk, den biflehop van Bamberg toebeten en wallen veriterkt is, en daaglyks van drie uren horende.
des namiddags tot den avond toe een markt houd.
KIRCHDORF , ftad in opper-Ongary en , 2. mylen
Van daar gaat men wederom door den wal over van Leutfch, en een van de 13. lieden die aan de
een ophaalbrug in de voorftad, welke zeer groot kroon Polen verpand zyn in het graaffchap Zips.
en op haar zelve beveiligt is, ook met vruchttuyKIRCHEIM, fchoon flot en veiling in Zwaben 9
nen en wynbergen, diergelyke Sophia ook heeft, aan den vloed Mündel, 5. mylen van Augsburg,
verciert is. Daar zyn verfcheyde onderaardfche den graaf van Kirchberg toekomende.
gangen van enige mylen lang, waar in veel lyken
KIRCHEIM, ftad en amt aan den Donderberg ?
van de Griekfche Heiligen leggen, waar van Her- den graaf van Naflau-Weilburg toebehorende.
binius in een eigen boek de Cryptis KijovienfiKIRCHEN , zie Kircheim.
bus gehandelt heeft Voor dezen is het een fchone
KIRCHEN L A M I T Z , vlek, en een van de 4 zo
plaats ge weeft, maar die door de menigvuldige ver- genaamde huishoudingen of voogdyen des markoveringen veel van haar glans verloren heeft.
graven van Bayreuth in Frankenland.
KIPPER UND WIPPER , wierden in de vorige eeuw
KIRCHESCH, kleine ftad in 't aartsbisdom Trier.
de valiTche Munters in Duitlland genoemt, welke
KIRCHHAYN, kleine ftad in neder-Lufatien, aan
onder den naam en het wapen der hoge lands-ove- de Meisnïfche grenzen , den hertog van Saxenrigheid allerhande foorten van valfche munten floe- Merfeburg toekomende.
gen, en onder de luiden brachten , waar door naKIRCHHAYN, Had aan de Ohm in opper-Heffen,
derhand, toen zulk geld afgezet wierd, geheel Duits- niet ver van Amoeneburg, den landgraaf van Heffen- Gaffel toebehorende, 2. mylen van Marpurg.
land ongemeene fchade leed.
KIRCHHEIM, KIRCHKN UNTER T E C K , fraaie en
KIPPINGSHOE , dorp in Ingermanland , 't welk
door de ontydige dood van den hertog Frederik welgelege ftad in het hertogdom Wurtemberg in
Willem van Courland, die den 21. jan. 1711. hier Zwaben, aan den vloed Lauter, beneden het .oude
flot Teck gelegen, waar van zy ook den bynaam
onder 't ryzen voorviel, berucht wierd.
. KIRCHBERG , aeloud en beroemt ryks-graarlyk gekregen heeft, en daar door van het Marktvlek
geflacht in Thuringen, 't welk 1130. den burg- Kirchen, dat ook in het Wurtembergfche aan den
graaflyken titel kreeg. Het bezit de heerlykheid Neckar, niet ver van Heilbron legt, onderfchcyHachenburg met haar toebehoren uit het graaffchap den word; deze ftad heeft een fraai flot, waar op
Sayn, en de heerlykheid Farnrode in 't Eifenach- menigmaal vorftlyke weduwen en gcappanageerde
fche, is den Luiterfchen Goilsdienft toegedaan, en heren hun verblyf gewoon zyn te houden.
KIRCHHEIM IM RISS, vlek en Ciftercienfer nonde tegenwoordige burggraaf Georgius Fridericus is
een geleert heer, en de enige ftamhouder van dit nenkloofter in Zwaben, in 't vorliendom Oettinaeloude geflacht, die zich den 9. mey 1708. met gen.
Sophia Amalia, een gravin van Naflau-Ottweiler,
KIRCHLAUTERN, kleine ftad en amt in 't bisdom
Wurtsburg in Franckenland.
in den echt verbonden heeft.
KIRCHSHOFEN, een amt in 't bisdom Wurtsburg
KIRCHBERG , oud berg-ilot en heerlykheid in
Thuringen,een half myl van Jena, waar van noch in Franckenland.
KIRQHWEILER, kleine amts-ftad en flot in 't biseen toren te zien is, de Voile Toren genaamt. De
10 evengemelde burggraven van Kirchberg hebben dom Spyer.
KIRCHZART, vlek en amt in Brifgau , de ftad
hier den naam van gekregen , en tegenwoordig
Freyburg toekomende.
hoert het aan Eifenach.
KIRCHB-RG, graaffchap in de Zwabifche kreits,
KIRDORF, markt-vlek in opper-Hellen, een mv^
om den Donau herom, beneden Ulm, de graven van Asfeld, onder Darmftad behorende,
van Fugger tegenwoordig toekomende. Het Ilot
KIRGIZEN, KIRGESSI, zyn Tartaren in Azien by
benevens'de iTvJekken opper-en Neder-Kirchberg den berg Imaus, welke den Heydenfchen Godslegt aan dm vloed Iller, niet ver van Weiblingen dienft volgen, en hun doden aan de vogels te eten
en Uim.
geven. Zy.bidden hun pylen aan, dat zy gezond
i\kk %
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weer komen, en wat zobeïen vangen mogen. In
4en oorlog zyn zy te paard wel geoerfent, en wonen meeft in fteenrotzen.
. K I R I , C H I R I , kleine vloed in Dalmatien, welke
Xich in de rivier Bojana ontlaft.
K I I I I T Z , zie Kyritz.

KIT. KLA. KLE.
muur omringt, aan deMofca, en de BeekNeglina , waar in het grote vorftelyke flot Kremelm >
en de fchone huizen der Mofcovifche ftaats minifters leggen.
KITHAY, zie Alttn.
KITSBERG , zie Mergenthem.

KITSHUBEL , ftad aan den vloed Acha fn TyrolJ
KIRKABOI, kleine ftad benevens een haven op
daar beroemde mynen zyn.
liet eyland Tyrrif by Schotland.
K I Ï Z E , is een klein fehip, dat met waren belaKIRKALDO, ftad in de Schotfche provintie Fife
aan de zee, daar zy een haven heeft. Zy dryft den word, en zich niet diep in zee wagen durft.
KITZINGEN, kleine ftad y flot en amt in PranIterken handel, en heeft zitting en ftem in 't Parkenland , anderhalf myl van Wurtsburg aan den
lement.
fliRKAswALD, ftad en veiling in de Engelfche Mayn, waar over daar een ftenebrug legt, heeft
een fraaie voorftadt, Epshaufen genaemt,een fchoon
provintie Cumberland.
KIRKBY-LONSDALE, grote en wclgeboude ftad in en ryk nonnenkloofter, ook een tuighuis, de Leide Engelfche provintie Weftmorland, aan den vloed denhof genaamt. Zy komt ten dele den markgraaf
van Brandenburg , en ten dele den biflehop van
'ï-on, en in een valey Londsdale genaamt.
KIRKBY-MORESIDE, ftad in de Engelfche provin- Wurtsburg toe.
KIVIÏS-DAM , fterke pas in 't Bronswykfche, zl
tie Yorck, aan den vloed D o w , welke zich niet
mylen van Schöningen.
ver daar van in den vloed Der went ontlaft.
Kixu, ftad in de Chineefche provintie Peking,'
KIRKEY STEVEN , oude ftad in de Engelfche proniet ver van den groten muur.
vintie Weftmorland, aan den vloed Eden.
KLADIMIZ. , KLODNICA, kleine ftroom in Silefien3
KIRKEBAR, ftad in Yiland, de kroon Denemardie tuftchen Beuthen en Glywits naar Ulaft loopt f
ken toebehorende.
KIRKSOP , vloed in zuid-Schotland, welke op de en zich by Kofel in de Oder ftort
KLADKAU, zie Cladrait;
Engelfche grenzen in den vloed Eden valt.
KLAGEMFURT, zie Clagenfurt.
KIRKUDBRIGE, kleine ftad in het Schotfche graafKLAN,KHLAN,ftad en flot in 't hertogdomGram*
fchap Galloway, aan den mond van den vloed Dee.
Zy heeft zitting en ftem in 't Parlement, en een 2. mylen van St. Veit aan de Pflaum.
KLARISHOLM, CLARSHOLM , flot in Jutland, z*
goede haven.
KIRKWAL ,KiRKEWAHL,hooftftad van het eyland mylen van Arhus.
KLASTEREZ, KLOS TER LE, fchoon flot en marktMainland by -Schotland , benevens een fterk flot
en goede haven. Zy is de refidentie-plaats des bif- vlek, met een vermaaklyken tuin aan den Eger *>
fchops van de Orcadifche eylanden, welke onder in de Satzer-kreits in Bohemen.
KLATAW , kleine ftad benevens een Jezuiten colden aartsbilTchop van St. Andreas ftaat.
legie* Gymnafium, queekfchool en Dominikaner
KIRMAN , zie Cartnania.
kerk, aan den vloed Watta in de Pilsner-kreits IB
KIRN , zie Kym.
KIRTON , ftad in het graaffchap Devon in Enge*- Bohemen.
KLEEBERG, kleine ftad in het hertogdom Tweeland.
KISABATS , ftad in Sclavonien , aan den vloed bruggen , in het amt Neufchatel, niet ver van de
ryksftad Weiflenburg gelegen, en is het ftamhuis^
Sau , de Turken toebehorende.
KISCHINOWA, kleine ftad in Moldavien, 8. myL waar uit de tegenwoordige koningin van Zweden
gefproten is.
ten weften van Bender.
KLEGGOW, zie Clettgow.
KISCHMIR , eyland in Azien in den Perziaanfchen
KLEIN-AMBERG,kleine ftad in Franckenland?de%
%eeboezem, niet ver van het eyland Ormus, heeft
12,. mvlen in den omtrek, en een paarel-virTche- biflehop van Eichftedt toebehorende.
KLEIN A Z I E N , zie Natoliën,
ry.
•KXSLARAGASI, KUTZIIRAGASI, is aan het Turk-

KLEIN COMORRA , vefting in neder-Ongaryen\

fche hof de kamerbewaarder van het vrouwe Se- aan het meir Balaton.
KLEIN GARTACH, zie Gartach*
rail en opziender over de zwarte gefnedenen, waar
KLEIN GLOGAU, zie Gïogau.
van hy de fleutels heeft, en waar in buiten den
groten heer geen ander rnansperfoon toegelaten
KLEINE H A H N , kleine ftad in 't vorftendomLiegword, Hy bezit zo groot aanzien , dat hy met nits in neder-Süeflen, 2. mylen van Liegnits.
clen Sultan , zo dikwils hy wil, fpreken kan,
KLEINERH, eeii graaflyk Waldeks flot inWeftKISLAU, kleine ftad in het ftift Spyer.
phalen.
Kis MA , zie Bifma.
KLEIN JANOWITZ, een voortreflyk flot van den
KISTINGEN, kleine ftad in 't bisdom Wurtsburg graaf van Noftits, in 't vorftendom Liegnits, daar
aan de. Frankifche Saaie, 3. mylen van Schweinfurt. men anno 1669. goudmynen gezocht, maar daar
Daar is een minerale bron en een gexondsheid bad. en tegen zegel-aarde gevonden heeft, die de StrieHet oude en meeft vervalle flot aldaar legt op een gifche in deugt niet toegeeft.
hogen berg, en hiet Bodenieube.
KLEIN LANGHEIM , kleine ftad in FranckenKIXAIGOROD , is de middelftad van des Czaars land 9, tot het markgraaffchap Anfpach behorenleüdentie Mofcou > met een dikke rodeftene de,
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KLEIN-LIEGNITZ , een voorftlyk Briegifcfi flot
KLITSCHDORF, ilot en heerlykheid in Silefien in
en jachthuis tuflchen Ritfchen en Lebus in 't vor- 't voritendom Jauer, aan de neder-Lufatifche grenftendom Brieg in Silefien gelegen^
zen , de graven van Promnits toekomende.
KLEINODIËN i>hs RYKS , zie lnfignia.
KLITSCHOW, kleine plaats in het waiwoodfehap
KLEIN-OELS , ilot , vlek en commandery der Sendomir in klein Polen, waar by 1701. den 19.
Maltheler ridders, in 't Silefifche voritendom Brieg, juli tuflchen de Zweden, Saxen en Polen een flag
aan den vloed Ohla.
voorviel, waar in de eerfte wel de Zege behielden,
KLEIN-OOSTEN, daar door verftaat men in Hol- maaï toch den regerenden hertog van Holfteinland en Engeland de Elf, Wezer en Eenis.
Gottorp verloren.
KLEIN-POLEN, of OPPER-POLHN, zie Polen.
KLOGHER, ftad benevens een bisdom in het IerKLEIN RUSSIEN,ROOD RUSSIEN, 't welk tot on- landfche graaffchap Monagham in Ulftcr: de bifderfcheyd van het Ruffien, dat tot Littauen be- fchop flaat onder Armagh.
hoort, zo genaamt word. Zie Ruften.
KLOOSTER-CEL, zie Cel.
KLEIN SCHELCKEN, iteedje in Zevenbergen, daar
KLOPPEN , zyn by de Roomsgezinden in de plaatgoede wyn walt.
zen, daar zy hun openbaren Godsdienft niet.houKLEIN-STRELITS, zie Strelits.
den durven, vrouwsperfönen, die aan de kerkdeuKLEIN VERRAAD , PETTY TREASON , word in ren zitten, en de vergaderde gemeente een teken
Engeland genaamt, wanneer een vrouw haar man, met kloppen geven, wanneer de gerechtsdienaars
een kind zyn ouders, of de ouders hun kinderen, komen, erfde kerk ftoren willen. Zy doen geen
een knecht zyn heer of vrouw, en een geeftlyke gelofte en kunnen trouwen, hoewel dit zelden gezyn biffchop of overften, dien hy gehoorzaamheid fchied.
ichuldig is, vermoord.
KLOSTER-GRAB, kleine berg-ftad in de LeitmeKLENONECH,kleine plaats in Croatien,den Room- ritfche kreits in Bohemen, een'myl van Töplitz.
fchen keyzer toekomende, en tegen de SüermarkKLÖSTERLE, zie Klafterez,.
fche grenzen gelegen.
KLOSTER-NEUBURG , zie Neuburg.
KLENOW , marktvlek en hoog berg-Hot in de
KLOSTER-TAFEL, hiet aan het keyzerlyke hof,
Pilsner-kreits in Bohemen.
wanneer niet de kamer-jonkers , maar alleen de
KLETTENBERG , zie Clettenberg.
keyzerlyke kamer-dienaars en voorname officiers
KLET20,itadin het waiwoodfchapPofen in groot oppaflen.
Polen.
KLOSTERTHAL, een valey in Graaubundter land,
KLINGEN, zie dingen.
aan de Tyrolfche grenzen, het huis van Ooftenryk
KLINGENAU, kleine ftad aan den vloed Aar, in toekomende.
het Zwitzerfche graaffchap Baden. Zy heeft een
KLOTZE, KLÖPZEN , vlek en Lunenburgs amrhuis met een gracht,en aan een moeras,byna midamt onder zich, dat tot Zurzach behoort.
KLINGENBERG, ZWIKOW , oud iterk berg-flot en den in het Brandenburgfche gebied, heeft een Inpas in de Pragenfer kreits in Bohemen aan de Mol- fpectie, en een deel van het grote woudDrömling,
dau, 5. mylen van Praag. Hier is een dikke too- en hoort den keurvorft van Hannover.
KLUGHOF , kleine ftad in 't vorftendom Severien
ien van gehouwen fteen, waar op men voor dezen, eer men Carlftein geboud had, de Boheem- in Mofcovien, de Cozacken toekomende, 12. m y l
ten noorden van Baturin.
•fche kroon bewaarde.
KLINGENBERG, kleine ftad en amt aan denMainin
KLUIS G A T E N , zieCluisgat.
Franckeniand, welke wegens haar goeden wyn be- KLUIZENAAR, HEREMYT , is een eenzaam per*
foon, die zich in een woeftyn begeven heeft om
roemt is, en den keurvorft van Ments toekomt.
KLINGENFELS, fchoon flot en heerlykheid in ne- daar zyn Godsdienft te verrichten. Inzonderheid
der-Crain , 9. mylen van Laibach, den graaf Stra- hebben enige Munniken dezen naam, als de Heremyten van St. Auguftyn,en ook die van StHierofoldo toekomende.
KLINGENTHAL, markt-vlek in Voigtland, 3.myl. nymus.
van Auerbach.
KNAPDALE, KNAPOLÈ, een van de drie landftreKLINGENT-SPEL , hiet onder de Soldaten, wan- ken van het graaffchap Argyle in Schotland.
neer de ruitery de keteltrommen, en de voetknechKNAREsBOROuGH,ftad in Engeland inde provintie
ten de trommels roeren.
Yorck, aan den vloed Nid, heeft een flot op een
KLIPPEN, zo worden de rotzen en aan een ge- rots, en zend twe gedeputeerden in 't Parlement.
groeide ipitze en harde ftenen genoemt, welkeen
KNEES,IS by deMofcoviters een yorftelyke naam
zee tegen de kullen en eylanden leggen, en dik- en waardigheid, en volgens de geboorte de naaile
wils fchripbreuk veroorzaken.
na den Czaar, maar gelykt qualyk een Duitfchen
KLIPPENHEIM , kleine ftad in opper-Baden, an- graaf. Zy houden grote pragt in klederen en in gederhalf myl van Baden gelegen»
volg, en leven by het volk in groot aanzien; maa*
KLIPPINGE, een vierkante noodmunt, gelyk 'er moeten in ftaatszaken voor de Bojaren wyken, en
anno 1621. by het flechte geld van goed zilver ge- leven meeft op hun landgoederen,* hoewel de ryke
munt wierden» De commandanten van belegerde voorname Kneezen meeftendeels in Mofcou of Peveilingen laten dikwils in tyden van nood dierge- tersburg hun woningen nemen, op dat de Czaar
lyke liaan, en maar hun naam en de waardy daar hen altyd in 't gezicht hebben en op hun gedrag
op zetten,
acht geven kan, Over hun onderdanen hebben
Kkk 1
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W geen ander voorrecht of gezag als andere edei- ken voor genadig recht, en hy word niet eerloos;
ïuiden in Moskovien. De Czaar en deszelrs zoons Maar het is een Criminele ftraf, wanneer de gekaityde naar Siberien verwezen word. Anders is het
bedienen zich alleen van den titel WeliLu-knees.
KN-HSEBECK, Luneburgfch amt-huis aan 't bofch flaan met de knoet ook een foort van Pynbank.
Kücenbmch , is met muren en i. watergrachten
K NON AU , een heerlykheid en vlek in Zwitzeromringt , en het Hamhuis van het oude geflacht land het canton Zurig toekomende, daar de land»
van Knefebeck.
,
voogt zyn reiidentie heeft, die over het Zuricher
KNIEBIS , een goede pas m 't hertogdom Wur- vry amt geftelt is. Zie Vrye amt en.
temberg, " a a r n e t Furftenbergiche en Bad.enbergKNOPSBERG, zeer hoge en koude berg in Brazffche gebied t o e , in het Zwarte woud, waar door lien, die op den top een groten ronden knop heeft,
de iiraarfchalk van Tallard pafleerde, toen hy 1704. die j a n ver een ftad gelykt.
met het Franfchc leger in Zwaben viel , en daar
KNOTSEN BURG , zie Nimwegen.
op by Hogftedt geflagen en gevangen wierd.
KNYSSIN, fteedje in Podlachien in Polen , daar'
'KNIEËN , KROMHOUTEN, zyn kromme eyke hou- men een groten diergaarden vind, van koning Siten aan weerskanten van het fchip opwaarts, welke 'gismundus Auguftus aangelegt, waar van daan hy
van binnen en buiten met eyke planken bekleed en ook Auguftow genoemt word.
ge voert worden: zy zyn het fondement van het KOREILLE, zo noemen de Arabieren in Marocco
fchip, en gelyk de*dak-fparren aan een huis.
hun opperhooft of ftamheer, onder welken zy, geKNIESENACK, zie Guftrow.
**"
lyk de Tartaren met hun horden, herom zwerKNIGHT, zie Baronet,
ven.
KNIGTON, ftad in Engeland, in het graaffchap
KOBELGURA , klein Poolfch fteedje aan de SileflRadnor, in het vorilendom Waues.
fche grenzen, daar de vloed Weida zyn oorfprong
KKIPHAUSEN, flot en heerlykheid aan de Ooft- neemt.
vriefche grenzen , des laatftverltorven graafs van
KÖBEN, kleine ftad in Sileiien aan den Oder, in
Oldenburg natuurlyken zoon Anton Gunther van het vorftendom Glogau.
Altenburg toekomende, wiens enige zoon van den
KOBERSCHANS, veiling in de Lyflandfche provinzelven naam het noch bezit. Van deze plaats heeft tie Letten, aan een arm van de Duna, reeht tegen
het beroemde vryheerlyke geflacht van Kniphaufen over Riga. Zy beftaat uit 5,baftions, en wierd 1700,
zyn oorfprong en naam gekregen, waar uit de te- door de Saxen en Polen verovert, maar in 't volgenwoordige koninglyke Pruiiiiiche ftaats miniiler gende jaar weer verlaten, en 1710. van de Mofco*
baron van In- en Kniphaufen gefproten is.
viters ingenomen.
KNISSÏN , zie Knyfjh.

KOCHEI, zie Kcckel.

Koe HEL BURG , zie Kockelburg.
KNITTELFLLD, kleine welgeboude ftad in opperKOCKELS , vlek in Beyeren, aan een kleine zee
Stiermarken, aan de Muer, 2. mylen van Judenvan den zelven naam, 10. mylen van Munchen.
burg.
KOCHEL-ZEE , is een fchoon meir in opper-BeyeKNIÏTLINGEN, Wurtcmbergs fteedje in Zwaben,
by het kloofeer Maulbrun, onder wiens amt het ren, het ilift Benedict-Beyeren toekomende. Voor
dezen was 'er een vrouwe-kloofter van deBenedikook behoort.
KNOCFERGUS , CARICKVERGUS , gefortificeerde tyner orde aan dit meir geboud, maar het is in de
ftad in het landfehap Uliler, in het graaffchap An- tiende eeuw door de Hunnen tenemaal verwoeft.
KOCHEM , zie Cocheïm.
trim in Ierland, benevens een kafteel en een goede
KOCHER , vloed in Zwaben en Franckenland J
haven aan een baai, welke ook Knocfergus genaamt
welke te Oberkochen in het Wurtembergfche niet
word.
KNOCK, kleine ftad en haven op het eyland Skic ver van Haidenheim ontfpringt , door de graafby Schotland,aan den groten Meirboezem Siielport fchappen Limburg en Hoheniohe vliet , en zich
tuïïchen Heilbron en Wimpfen in den Neckar ftort.
gelegen.
KocHfcRsPfcRG, Hot opeen heuvel in de nedër-ElKKOCKE , KENOQUE , een fort in Ooftenryks
Vlaanderen daar de Yfer in de Yper valt, een m. fas, een myl van Straatsburg, het bisdom aldaar
van Dixmuyden. Het wierd 171?-. in October door toebehorende.
KOCHSCHAGE, ftad aan den vloed Wolga in het
een Hollantfchen partyganger overrompelt, en het
garnizoen tot krygsge vangen gemaakt; maar 1713. Czeremiilifche Tartarven, daar zich een Ruffifch
in den Utrechtfchen vrede ter gunite van het huis ftadhouder onthoud.
KOCHST/EDT, kleine plaats en Weichbild in het
van Ooltenryk aan de ftaten generaal afgeftaan en
In den Badenfchen vrede 1714. aan het huis van vorilendom Haibentad, onder het amt Gruningen
behorende.
Ooftenryk overgegeven.
KNOCKÏ^BEECKH , zie 'iorfenheeche.

KNüv.T,is een yflyk inftiunK.ni, waarmee men de
misdadigers in Mofcovien kaftyd, waar door met den
ceriten flag op de blote huid het bloed her voor
dringt, en een wonde geeft, die een vinger breed
is. Wanneer iemand in 't Civiel aangeklaagt is, en
hem deze ftraf aangedaan word, zo noemt men
het de Genade des Czaars, en moet de patiënt dan-

KOCKEL , KOCHEL, KÜXELLÖ , vloed in Zeven»

bergen , welke in kei gf ergte tuflehen Cfik en Udvarhely ontfpringt, Sjuesburg en Medwifch. voor
by loopt„ de klemeKcckei inneemt, en in de Maroich valt.
KOCKELBURG ,

KOCKLLBURG ,

KÜKELLÖVAR

f

marKtvlc, in Zevenb-'ïen, benevens een beveiligt
flot, aan de kleine kochd.
KOCKEI,

KOCKOE.KOG.KOH.KOI.KOK.
KOCKEL-ZEE, zie Kochel-z.ee.
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worden. In diergelyken huis is de geheime raad
KOCKENHAUSEN , beveiligde itad in Lyfland in gewoon te zamen te komen,
Letten, aan den vloed Düna, benevens een fterk KOLA , kleine ftad in 't Moskovifch Lapland ;
llot, wierd 1700. door de Saxen en Polen met ak- aan den vloed Kola, daar zich de zelve in de Noord!
koort ingenomen, maar het jaar daar op weer ver- zee ftort. De Engelfchen en Hollanders halen 'er
laten.
pelteryen van daan.
KOCKUS, COXERUN, een gezondheids bron, welKOLBEN-RECHT, zie Diffidationes.
ke op een berg ontfpringt, aan welkers voet de Elf
KOLDERGAT, is het gat op het halve verdek van
voor by loopt. Zy legt in de konings-gratzer-kreits een ichip , waar door niet alleen de Kolderftok
in Bohemen, niet ver van konings-hof, en hoort gaat, maar de gene die het roer regeert, ziet 'er
den graaf van Sporck t o e , die daar veel prachtige ook den vleugel op de grote fteng door, op dat
en vermaaklyke gebouwen heeft laten zetten, en hy het fchip in 't lopen en vallen geven en nemen
een zeer koftlyke kerk en kloofter voor de geeft- kan.
lyke juffers della Annunciade laten bouwen.
KoLDERsToCK,yhiet by het fcheepsvolk het hout,
KOCZUBI, ftad in Oczakowifch-Tartaryen, aan door 't welk de pen van 't roer heen en weer gede Zwarte-zee gelegen.
regeert word.
KOEJE EYLAND , zie Middelburg.
KoLDiNGhN, ftad in Jutland aan de Sleeswykfche
KOELTE, hiet een gunitige en getemperde wind grenzen, benevens een fterke Citadel. Hier worop zee.
den alle paarden en ofTen, die men uit DenemarKOF EL , zie Covola.
ken naar Duitüand en elders voert, vertoit.
KOGATIZA, zie Cz.e1empaz.ar.
KOLIN, ftad in de Caurzimer-kreits in Bohemen
KÖCSE , een Deenfch fteedje op het eyland Zee- aan de Elve, 6. mylen van Praag.
land , aan de Ooit-zee, benevens een kleine haven.
KOLLONITSCH, COLLONITSCH , een graaflyk geDe zee-bozem van deze ftad,Koegerbocht genaamt, llacht in Ooltenryk , Karinthien en Bohemen, 't
is beroemt wegen de nederlaag der Zweedfche vloot, welk uit Croatien afftamt, en het erf-jagermeefters
daar dezelve 1677. van de Denen zonder toedoen amt in Karinthien bezit. De tegenwoordige aartsder Hollandfche vloot, die toen noch in Orefund biiichop van Wenen is 'er uit gefproten, en nadelag, te enemaal geilagen en vernielt wierd.
maal deszeifs broeders zoon een jonge graaf van
KOGELS , welke men by het gefchut gebruikt Kollonitfch in 't jaar 1723. geftorven i s , zo ftaat
zyn van vierderly foort. De Draad-Kogels, zyn dit gedacht in 't kort uit te lterven.
KOLN , kleine ftad in de provintie Wermeland
uit kogels te zamen geftelt, welke door een draad
in de gedaante van een fchroef te zamengevoegt in Zweden, niet ver van de Noorweegfche grenworden: wanneer zy uit het gefchut komen,fchcy- zen.
KOLNITZ, een fraai flot en heerlykheid in Kaden zy zich van elkander , en beilaan een grote
plaats. De Yzere Stuk-kogels zyn tot de batteryen rinthien.
KOLO, ftad in het waiwoodfchapKalifch in groot
zomtyds 24. of 36. ponders. De Ketting-Kogels
worden door een keten van drie of vier voet lang Polen.
KOLO, KOLNO, kleine ftad in Polen, in het waite zamen gevoegt , en doen grote fchade. Een
Vuurkogel beftaat uit een pond falpeter, een pond woodfehap Maibvien, aan de grenzen van 't Branfyngeftote zwavel, een half pond goed buskruid, den burgs m u i l e n , aan den vloed Pifch.
KOLO , zo worden in Polen de by zondere landtwe oneen borax en een ons Kamfer. Dit alles
mengt men met fteen-oli (Petroleum) tot dat 'er een dagen genaamt , daar in ieder waiwoodfchap de
dik deeg uit word, hier na maakt men het tot een adel te zamen Komt, en waar in, wat op de voorkogel, omtrent zo groot als een granaat, en om- handen zynde ryksdagen voorgedragen zal worwint ze met pekdraad of gepekt werk, dan maakt den , voor af beraadflaagt word, en befloten wat
men 'er een gat in, waar in men fyn kruid doet, men de verkore landboden voor inftruéfte zal mee
en ditfteekt men aan als men de vuurkogels wil uit geven.
KOLO-PLAATS, is óie plaats by Waarfchau, daar
de mortieren werpen.
de koninglyke verkiezing gemeenlyk gefchied.
KÖHALOM, zie Reps.
KOLOWRATH, ryksgraaflyke en aeloude familie
KOHREN , marktvlek, benevens 2. oude verwoede floten in Saxen, naar den kant van Altenburg, in Bohemen, die in veel linien verdeelt ge weeft isy
niet ver van den Gnandftein aan de Sprottau, de waar van de Liebfteinsky , Noworadsky en Kra~
kowsky noch maar in wezen zyn.
adelyke familie van Einfidel toekomende.
KOM, KHOM, ftad in Perzien , in de provintie
KOIDANOW, een ftad in het waiwoodfehap MinsYerack , daar voortrefiyke zabeïklingen gemaakt
ki in Littauen.
K O J » Ü N , een kleine ftad aan den vloed Morau worden.
KOMARNA, ftad m het waiwoodfehap Ruffie».
in Moravien.
KOÏSCH-WITZ , aanzienlyk kamer-goed in het KOMERZEE , zie Lago di Como.
KONARZOW, ftad in het waiwoodfehap Siradieis
voritendom Liegniu in neder-Silefien, legt aan een
groot meir, een myl ten ooilen van Lie^nits.
in Polen.
Koi INUW , iiau in het waiwoodlchap Brzeft.
KöNDfcRN, kleine ftad aan de Saaie,in de zo geKOKPIT, hiet ei5cntiyk het huis, daar de Kok- naamde Saal-kreits, in het hertogdom Maa^deburg
fightmgs of hauegevechten in Londen gehouden 2* mylen van Bernburg»
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KONEBURG, KUKEBURG, ileedje in de Lyflantfche provintie Letten.
. .
KONGEL, kleine ftad in de Zweedfche provintie
Bahus, aan den noordelyken invloed der rivier Gothelba in de Noord-zee.
.
KONICEPOLE , KONIECPOLE , ilad in Groot-Polen,
KONIETEZKA HORA , hoog fterk berg-flot in de
Chrudimer-kreits in Bohemen , van hetwelke men
over de hondert grote vyv'ers tellen kan,
KONINGLYKE EYLANDEN , zie Par-el Eylanden.
KONINGLYKE STAD, ZO biet de ftad Blois in Vrankryk, wyl daar veel koninglyke Prinfïen opgevoed,
en ook verfcheyde koningen geftorven zyn. Koninglyke ftad word ook genaamt de ftad Aken in het
hertogdom Gulik , wyl voordezen de keyzers gehouden waren uit kracht van de goude Bul, de eerfte
kroning daar te ontfangen.
KONINGSBANK IN ENGELAND, zie Banco.

KON,
genbergiftoppër-Heffen, eenrayl vanGieffen, ön*
d e He
^ u£n-Darrnftad behorende.
KONINGSBERG, vlek zonder muur in't vorftendoiri
Troppau, inopper-Sileiien.
KONINGSBERG, een heuvel buiten Presburg, waar
op volgens 't oud gebruik de nieuwe gekroonde koningen van Ongaryen galopperen, vier malen naar
de vier delen der aarde kruislings in de luchtflaan,
weer naar Presburg te rug keren,
KONINGSBRON y wurtenbergfche abdy en kloofter
in Zwaben, tuffchen Heidenheim en Alen, aan den
vloed Brents, voorheen van de Benediktyner-orde,»
heeft tegenwoordig ryke yzermynen.
KONINGSBRUCK, zie Kunsberg.
KONINGSECK, ryks-graven tot den Zwabifchen
kreits behorende, wier goederen meeft in Algow
leggen. Dit gedacht beftaat uit 2. linien, naamlyk
uit de Rotenfelfifche en Aulendorffche.
KONINGSFELD , Hot, vlek en heerlykheid in 't

KoNiNGsBERG,hooftftadvan'tBrandenburgsPruif- aartsbisdom Keulen, 2. mylen van Andernach, de
feu, in Samland gelegen, daar de vloed Pregel in het barons Waldpoten van Paifenheim toekomende.
Frifche-Haf valt; 't is een grote, enigiins fterke en
KONÏNGSFELDEN, een aanzienlyk kloofter dicht
fchone Hanfee-ftad , wiens voorfteden alle binnen by Brug, het canton Bern toekomende, is van Eliden ringmuur (laan, heeft een flot , een univer- zabeth, hertogin van Karinthien, weduwe van keyfïteit , die 1544. gefticht is , en een fterke fchans £er Albertus I. en van vrouw Agnes haar dochter,
Frederiksburg genaamt, die den haven en deftadcom- gemalin van Andreas III. koning van Hongaryen
mandeert. Zy beftaat uit drie delen, naamlyk uit gefticht, dewyl gemelde keyzer den 1. mey 1308-,
de oude ftad, Löbenicht, en Kneiphoff, waar van van zyn neef hertog Johan van Zwaben op deze
ieder haar eigen raaa en gericht heeft. De voorfte- plaats doodgeftoken wierd.
den hieten Steinedam , de Nieuwe Rofs-Garten,
KONINGSGRATS, KRALOW'XRADES^RADECKRA^
koninglykeBurg-vryheid, Traghcim, Nieuwezorg, LOWNU, aanzienlyke, fchone, fterke, en met de
Rosgarten, Sackheim, én de drie eigentlyk zo ge- voorfteden grote kreits-ftad aan de Elf, in de Ko»
naamde voorfteden, de voorfte, middelfte en achter- ningsgratfer-kreits , 13. mylen van Praag. Haar
fte. Zy legt 24. mylen van Dantzig, en heeft den birlchop behoort onder den aartsbiflehop van Praag.
18. Jan. 1701. de eer gehad, datkeurvorft Fredcrik Hier is een burggraafs amt, een Jezuiten collegie,
III. van Brandenburg zich aldaar als in zyn geboorte landfchool, en een queekfchool.
ftad de koninglyke kroon van Pruiffen heeft doen opKONINGSGRATZER-KREITS , een van de i4.kreitzetten,en de eerfte koning van Pruiffen geworden is. fen in Bohemen, waar van deze de grootfte is, zy
In't jaar 1709.graffeerde de peft aldaar, dieeengro- grenft aan Sileficn , het graafTchap Glats , en de
te menigte volks weglleepte. De grootfte handel al< Chrudimer kreits.
daar beftaat in kooren en Poolfche goederen. Het
KONINGSHOF, ftad en flot met een kloofter aan
flot word tegenwoordig afgebroken , en prachtig de Elve, in de Koningsgratfer-kreks in Bohemen.
weer opgeboud , ook zyn het nieuwe geboude
KONINGSHOFEN , beveftigde ftad en amt ? beweeshuis benevens de kerk, ook de flot-kerk, dom- nevens een fterk flot in Grab- of Grafenfeld 'm
kerk, en Löbenichtfche kerk bezienswaardig. Voor Franckenland, aan de Hennebergfche grenzen , den
't overige heeft deze plaats achttien kerken , waar birlchop van Wurtsburg toebehorende, legt 3. uren
onder een Roomsgezinde , en 3. Gereformeerde, van Römhild.
de reft Luiterfche zyn.
KONINGSHOFEN , fterke ftad aan de Tauber in
KONINGSBERG, kleine ftad in Stiermarken.
Franckenland, daar 'er een ftenebrug over legt..
KONINGSBERG, de vyfde onder de 7. vryeBerg- Zy hoort ten dele den keurvorft van Ments, ten
fteden in opper-Ongaryen , tuffchen de rievieren dele andere heren toe.
Gran en Neutra. Niet ver daarvan daan ontfpringt
KONINGSHOLM, KONING S-EYLAND, klein eyland
een goede minerale bron.
by den mond van de Langefont, in de NoorweegKONINGSBERG, taamlykgrote en welgeboudeftad fche provintie Aggerhus.
in de Koningsberger-kreits in de nieuwe Mar£k*BranKONINGSLUTTER , kleine verwoefte ftad in 't
denburg, aan den vloedRöricke, is met fchone tui- Bronswykfche gebied, niet ver van Helmftad, welnen omringt.
ke wegen haar bier, dat Tuchftein genaamt word,
KONINGSBERG , kleine ftad in Franckenland , 2. beroemt is. Zy heeft een ryke abdy van den Lumylen van Schweinturt, heeft een ilot en amt, en terfchen Godsdienft.
hoort den hertog van iaxen-Hildburghaufen toe.
KONINGSMACHERN , kleine ftad aan den Moefel
KONINGSBCKG, iceedje, 2. mylen van Falckenau i n ' t hertogdom Luxemburg, de kroon Vrankryk
en Eger, in de Elleboger-kreits in Bohemen.
toekomende.
KONINGSBERG, oud lipt, amt en vlek op eenhQKONÏNGSÖ^B. , koninglyk Zweeds lufthuis in de
pro-

KON. KOO.
provintie Weftermanland, een my] van het meir
"Meier, en 18. van Stockholm.
• KONI-XGSTEIN , beroemde berg-veiling op een
hogen rots in de Meifnifche kreits, 3. mylen van
Dresden aan de Boheemfche grenzen , benevens
een ftcedje van den zelven naam aan de Elve, den
keurvosft van Saxen toekomende. Men vind daar
op een woud, zaailand, en een teer diep uitgehouwe bron, zo dat 'er zo veel koorn kan gewonnen worden, als de bezetting tot haar onderhoud
nodig heeft.
KGNINGSTEIN, hooftftad des graaffchaps en des
amts van den zelven naam, in 't keur-Mentfche
gebied gelegen. Zy is wel klein, maar heeft een
flot, en legt 2. mylen van Hocn.lt, aan de grenzen
van Wetteravien en het Naffaufche gebied.
KONINGSWALDE-, kleine ftad in de nieuwe-Marck
Brandenburg, de heren van Schmettau toekomende.
KONINGSWART, kleine ftad benevens een fterk
flot in de opper-Laufitz, 2. mylen van Bautzen ,
een heer van Vitfthum toebehorende , heeft een
weeklyke beeftemarkt,en de inwoners generen zich
meeft met brandewyn ftoken.
KONINGSWART, bergfteedje, benevens een fraai
flot in de Pilsner kreirs in Bohemen, heeft koftelyke
bergw erken.
KONINGSWERTH , pas in de Elleboger kreirs in
Bohemen, by Koningsberg gelegen.
KONINGSWINTER, ftad aan den Rhyn in 't aartsffift Keulen, niet ver van Bon.
KONINGS-ZAAL, ZBRASLAW , Cirrercienfer kloo-

KOO. KOP. KOR:
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KOOL-SCHEPEN, hieten die fchepen, welke in Engeland de fteenkookn, die 'er in plaats van hout
gebruikt worden, van Newcaftle halen , en naar
andere plaatzen vervoeren.
KOOPERBERGET , hiet i o veel als Koperberg, i s
een flechte plaats in de Zweedfche provintie Dalecarlien, maar heeft heerlyke kopermynen.
KOOPVAARDY SCHIP, is een fchip dat om koop-

manfehap te dryven naar andere landen vaart.
KOPECK , zie Copecken,
KOPENICK, zie Cö><?>2/<:&.

KOPIEN, zyn korte lanflen,* die dePoolfche Hui»
faren en andere ruiters gebruiken , en welke om>
trent zes voet lang zyn. De HufTaren binden ze met
een zyden draad of band aan 't gewricht van de hand,
en werpen ze naar den vyand. MifTen zy hem, zo
trekken zy dezelve met het touw weer te rug, maar
raken zy hem, zo laten zy de kopie in de wond Heken, fnyden den draad af, engrypen naar de fabel,
om den gewonden vyand verders ter neer te hakken.
KOPING , KÖPINGEN, een kleine ftad in Weftermanland, niet ver van het meir Meier in Zweden,
Zy dryft goeden handel met yzer.
KOPING , kleine ftad en flot op het Deenfche eyland
Arroe.
KOPITZ , zie Kopyfz,.

KOPNITZ , kleine oude ftad in Groot-Polen , 6.
mylen van Frauftad.
KOPPELBERG by Hameien, is die berg waar in
men verhaalt dat in 't jaar 1184. op een Kersdag
een tovenaar 133. Hamelfche kinderen gedreven
heeft, wyl hem de burgers het beloofde geld voor
het verdry ven van de Rotten, waar mêe zy geplaagt
waren geweeft, niet betalen wilden.
KOPPELJAGÏ, is wanneer iemand recht heeft om
met den eigenaar of met een anderen op vreemden
grond en bodem te jagen.

ft er in 't Praagfche gebied, een myl van Praag, daar
de Beraun in de Moldau valt.
KONINGS-ZEE , een graaflyk Zwartsburg-RudelAads-iteedje en amt in Thuringen, het legt dicht
aan het Thuringer woud, 2. mylen van Rudelftad,
en heeft een oud flot op een heuvel. Den 15. jun.
1717. is deze plaats tot op weinig huizen na in de
afch gel egt.
KOPPENBRUGGE , zie Coppenbrugge.
KOPRÏUNICZA, ftad in Pools PruiiTen.
KwiTZjSchwart-sburgifch-Rudelfhds amt in Thuringen.
KOPSTUK, is een Engelfche en Spaanfche zilvere
KÖNITZ, CHONICZE, kleine flad aan den vloed munt,
KOPURGA , COPORIO , vefting in Ingermanland,
Bro in Pomerellien in Pools-PruifTen.
KONKEL-LEEN, VROUWE-LEEN, is een leen daar met een enkelen muur en 6.ronde!en beveiligt, legt
vrouwen mee beleent worden, of ten miniten dat 6. mylen van Gama. De Mofcovitcrs hebbenze 'm
op vrouwen en der zelver echtgenoten vervallen het jaar 1703.bemachtigt.
KOPYSZ , ftad in het waiwoodfehap Mfciflaw in
kan.
KONNI TONGUSI , heydenfche volkeren in de Littauwen, aan den vloed Nieper, wierd anno 1701.
Moskovifche provintie Dauria, wonen rontom het van de Mofcoviters gefortifkeert.
flot Jaravna, en moeten op des gouverneurs van
KORBOLE, vlek in de provintie Hellingen in ZweNerzinskoy bevel te paard verfchynen, en krygs- den , aan de vloed Liufna.
dienften doen. Voor 't overige generen zy zich
KORCOR , zie Carucon
met de vee fokkery en mardervangft.
KORKOR A , ftad in Africa in het koningryk Dancala
KONRADICZE , een flot in Bohemen, een myl in Nubien.
van Praag, waar op keyzer Wenceflaus geitorven
KORKOSA, ftad in Siberien, aan den rechten oeis.
ver van de O b y , hoort den czaar van Moskoviea
KONSTADT, kleine flad in het voritendom Oels toe.
in neder-Silefien, niet ver van Namflau.
KORNBURG , marekgraaflyk-Brandenburgs amt 'm
Kooi, is een kleine kamer van planken of ach- het markgraaffchap Aanfpach, niet ver van het
ter, of langs de zyden van-het fchip, waar in de fteedje Wendelftein.
fluurluiden of andere leggen kunnen. Zy is geKORNICK, zie Swornkk.
meeniyk 6. voet lang , derdehalf breed , en drie
KOROM , vlek in neder-Ongaryen aan den Donau *
hoog.
waar de TheifTe daar in valt.
Lii
KOR-
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KOKSOE, kleine veiling aan de grote Belt, op het
Deenfche eyland Zeeland, benevens een goede haven, daar de gewoonlyke overvaart naar het eyland
Fuhnen is.
. ,
KORSUM, kleine ftad aan den vloed Rofs, in neder Volhynien of de Ukraine , is een van de befte
Heden derCofacken, die 1648.hier eengrote zeege
op de Polen behaalden.

noord-Schotland , 10. mylen van Edenburg, daa?
zich de Dichle in den vloed Yla ftort.
Kow AL Ewo, zie Sch'ónzee.
KOWAEOW , ftad in het waiwoodfchap Brzeft in
Cujavien in groot-Polen.
KÖWER , bergftad in opper-Ongaryem
KOWNO, KAUEN, kleine ftad benevens eenkaftellany in het waiwoodfchap Drocki in Littauen, daar
KORVENHEIM, KORBENHEIM, kleine Had en Hot in de rivieren Vilna en Niemen te zamen lopen, aan
de Samogitifche grenzen. De ftad heeft houte hui't hertogdom Kleef, aan deGelderfche grenzen.
KÖSCHING , KÖTZING , marktvlek benevens een zen en een fterk kafteel, en is wegens haar goede
pleeg-gericht in opper-Beyeren, in 't rent-amt Mun- mee bekent.
ehen gelegen.
KRAAK, zie CaraquesKOSEL, kleine en ilerke ftad met een fterk flot in
KRAAN, is een gebouw aan den oever der rivie*t vorftendom Oppelenin opper-Silefien, welke tot ren of der zee, met een balk die in de hoogte gaat v
een goede pas dient. Het gantfche omleggende als een oyevaars-hals, maar van binnen met een rad
Weichbild heeft voordezen den hertoglyken titel voorzien , dat van iemand of met treden of mes
gevoert.
draien herom gedreven word, waar door met beKOSIACK, flot en heerlykheid in neder-Crain, 6. hulp van een fterk touw , waar aan een haak is,
mylen vanLaybach, de vorften vanAverfperg toe- de goederen uit en in de fchepen gehyft en gelakomende.
den worden.
KOSMONOSI , flot en gymnafïum van de vaders der
KKAANBALCKEN, zyn de houten om het aneker,.
godvruchtige fchoien in de Buntslauer-kreits in Bo- wanneer het voor de kluis of het gat , daar het
fiemen.
anckertouw doorloopt, in de hoogte gehyft is, op te
winden om verder uit het water gelicht te worden.
K O S T , flot in de Buntslauer-kreits in Bohemen.
KR AANRECHT , is een recht waar by de hoge
K O S T A N I Z A , zie Cafianowitz,
KOSTAU, KASTAU, ftad, flot, entaamlykeheer- overigheid belaft, tot voorkoming van bedrog der
lykheid inHLfterryk, dejezuiten van St. Veit aan de fcheepsmiden y en tot nut van de tollen , alle waPflaun toebehorende , welke hier een hooftman ren uit te leggen , uit te pakken , te wegen , en
hebben.
te meten , zo dat men aan zekere plaatzen met
KOSTIL , marktvlek in Middel-Crain aan de Kuip 9 de waren ftilhouden, en aan land komen moet.
KRACK, zie Mom e al.
tot de heerlykheid Grafenwarth behorende.
KRACKENTHURN, ftad in neder - Styermarken.
KOSTELETS, Had der koninglyke-kamer in de KaurKR AF ZEI , zo word de voorfnyder en fchenker
fcimer-kreits in Bohemen, aandeOder.
KosTELhTs , by genaamt op den Klarets , oud van den czaar van Mofcovien genoemt.
KRAIBURG , kleine ftad aan den vloed Inn im
Hot en marktvlek in de Kaurzimer-kreits in Bohemen,
Beieren, 7. mylen van Burckhaufen.
3. mylen van Praag.
KR AKAU , kleine ftad en amt aan het Krakauer meir
KOSTELETS AAN DE ORLITS , fchoon flot en
in't hertogdom Mekelenburg, 2. mylen vanGuftrau,
Sïiaj ktvlek in de Koninggratzer-kreits in Bohemen.
KRAKOW, fterk flot, vlek* en heerlykheid in het
KOST*N, zie Coften.
KOSTENBLUT , Silefifch fleedje 3. mylen van Bres- hertogdom Kleef, 2. mylen van Mceurs.
KRAKOWETS, VLtRood-Jlot
lau , de abdy van St. Vincent te Breslau toekoKRALOWITS, ftad in de Rackonitfer-kreits in Bo»
mende.
KÖTHEN, refldentie-ftad en flot van den vorft van hemen , by dewelke een Ciftercienfer proosdy isP
Anhalt-Köthen, in 't vorftendom Anhalt, 8. mylen Teinizl genaamt, daar grote bedevaarten naar on«
vanLeipzig. De tegenwoordige vorft* den 29.N0V. ze Lieve Vrouw gehouden worden.
KRALUPEN , zie Hagendorf.
1694. geboren, en Leopoldus genaamt, is den hervormden Godsdienft toegedaan, en heeft zich den
KRAMPE, zie Crampe.
jo, Dec, 172,1. met Princes Friderica Henriette,
KRANICHFELD , zie Crankhfeld..
jongfte dochter van vorft Karel Frederik van BernKRANOWITS, fteedje in het vorftendom Troppa^
feurg, in den echt begeven, die den 4. April 1723. in opper-Silefien, den vryheer van Reyfewits toegeftorven is, waar op hy andermaal met Charlotte komende.
Friderica Amalia, vorft Frederik Willem Auguftus
KR AP ACH , zie Carpatlfih gebergte.
van NafTau-Ziegen's dochter op den 21. Juny 1715. in
KRAPPITS , ftad in opper-Silefien in het vorftentiuweiyk getreden is, waar uit den 12. Sept. 1726. dom Oppelen daar de Prudnits en Oder te zamen
prins Émanucl Lodewyk geboren is*
lopen , benevens een fchone burg , de graven van
KOTNAR ,, KOTINARA , kleine ftad in Moldavien, Redern toekomende , 12. mylen van Breslau.
KRASCHAU, flot aan deBeraunin de Rackonitferaesdehalf myl ten noordweften. van Jafly ,. is wekreits in Bohemen, heeft een hoge brug over een
gens den wyn, die daar waft, beroemt
KOTZENAU , vlek in 't vorftendom Liegnits in ne- brede en diep doorfnedene rots , en is daarby met
een fterken, hogen en ronden toren voorzien.
der-Sikfien , benevens een oud en fterk flot.
KHASNAHORICKA, zie Gr^&a-üorcka*,
KOUPER % kleine ftad in de provintie Angus in
KRAS*-

KRA, KRE.
KRASNAPOI, kleine ftad in de Ukraine, deCofacIcen toekomende , 12. mylen ten weiten van Bialogorod.
"KRASNOBROD , ftad in het waiwoodfchap Lublin
in klein Polen.
KRASNOJAR , fterke grensftad in Siberien aan den
vloed Jenifia , is fterk met Czaarfche Cofacken
bezet.
KRASNOKUT, ftad in de Ukraine.
KRASNOLOW, KRASNOSTOW, kleine ftad in RoodRuffien in het waiwoodfchap Chelm , aan een klein
ineir, 't welk de vloed Wieprz maakt. Zyis fterk,
en heeft een kaftelany, gelykook eenbiikhop, die
anders te Chelm refideert.
KRATZIG , KRATZGAU , fclioon flot en heerlykheid in het Silelifche vorftendom Schweidnits, den
vryheer van Zedlits toekomende.
KRAUPEN , zie Granpen,

KRAUTA , CRAUTHHIM , kleine ftad en flot aan
4e Jagft in Franckenland, keur-Ments toekomende,
a. mylen van Mergentheim.
KRAYENBERG , CREYENBERG , oud flot en

amt

tuflchen Eyfenach en Saltzuogen in Thuringen ,
wiens amthuis te TierTenort is , hoort den hertog
van Saxen-Eyfenach toe.
KREEK , of DE KRIEK , is het ftyve vooruitfte-

'tbyzonder in voorvallende zaken, wat tot handhaving der landvrede nodig en goed is, na hun befte
weten en raad voor te nemen en te doen.
KREITS-ASSOGIATIE , zie AJfociath.
KREITS-DAGEN, zyn in het H. Roomfche ryk;

wanneer of alle Standen uit een kreits, of verfcheyde kreitzen inzonderheid op een zekere plaats door
haar gedeputeerden te zamen komen, en over de
voorvallende zaken beraadflagen.
KREMELIN , zo hiet des czaars refidentie - flot in
de ftad Moskau , is een grote plaats , gelyk een
taamlyke ftad , met drie-dubbele dikke ftene muren , en een diepe gracht omringt , ook wel met
gefchut en foldaten voorzien. In dit flot zyn behalven twe kloofters veel ftene kerken, midden op
de plaats de hoogfte toren Juan Welike , of het
grote huisgenaamt, die met verguld blik bedekt en
vol klokken is; naaft denzelvenftaat een anderetoren , waar in die zeer grote klok hangt , die 356*
centner weegt , en ten tyde van den grootvorft
Boris Gudenaw gegoten is, deze wierd op feeftdagenofby inhaling der gezanten van 24. perfonen'
getrokken, maar is nu door 't vuur bedorven.
KREMINITS, ftad aan den vloed Bug in Mafovien
in Polen.
KR EMMEN , zie Cremmen.

kende hout aan de voorfteven van een fchip, waar
KREMPE, zie Cretnfe,
op de leeuw de voorfte poten legt , en dit hout
KREMS, zie Crems.
maakt de voorfte fneevan den buik uit, waar door
KREMS, zyn twe rivieren in Ooftenryk, de grote
het water gebroken word.
Crems loopt'voorby de ftad van den zelven naam
in den Donau, de kleine Krems valt beneden Ebers-?
KR EG LING EN , zie Creglingen,
K R E I T S , is een deel van het H. Roomfche ryk, berg in de Traun.
KREMSIER , zie Cremjïer.
't welk uit veel naburige landfchappen beftaat, en
KREPPELHOF, flot en heerlykheid des graven van
veel Ryksftanden in zich begrypt. Daar zyn 10.
•zulke kreitzen , namentlyk de Oofterrykfche, Bur- Promnits te Sorau , in het Silelifche vorftendom
gundifche, die eigentlyk niet meer daar onder be- Schweidnits.
KRESNO, ftad in Bofnien in Ongaryen, aan den
hoort , de keurvorftlyke of neder - Rhynfche ,
de Beyerfche , Frankifche , Zwabifche , opper- vloed Solenize.
Rhynfche , Weftphaalfche , opper- en neder- SaKREUSEN, zie Creuffen.
xifche. Ieder kreits heeft een of twe Directeurs,
KREUTBERG, flot en heerlykheid in opper-Crain,
of uitfchryvende vorften, waar van de eene geeft- 2. mylen van Laybach, den heer van Rafp toebelyk, de andere wereltlyk is. Deze beroepen de horende.
kreits-Standen, en voeren in derzelver vergadering
KREUTENEERG, berg in de Ooftzee, niet ver van
het Diredeurfchap. Zo heeft ieder kreits ook een het eyland Bornholm , daar veel kryt gegraven
kreits-overfte, wiens amt is (1.) vlytig acht te ge- word.
ven of en waar 'er een krygs-oproer , monfterKREUTS , grens velling in het Windifche land in
plaats en andere te zamenrotting m de kreits ont- Ongaryen.
ftaat ; (2.) daar op naar vereilch van het over 't
KREUTSBURG, %\tCreutshurg.
hooft hangende gevaar, of dat ten minften te vreKREUTSBURG , ftad in de Chrudimer-kreits inBozen ftaat, zqnder uitftel de gene, daar hy over ge- hemen.
ftelt is, op een bequame plaats te zamen te roepen
KREUTZER , kleine fcheydmunt , die voornaam-,
en te beraadflagen; (3.) hoe fterke hulp van ieder lyk in Francken , Zwaben , Beyeren en aan den
Stand tegen zulke dadelykheid te vorderen; (4.) de Khyn zeer gemeen is; en waar van 'er 3. een keykreits van het naderende gevaar te bevryden ; en zers-grofchen maken. Een lichte kreutzer is 4. lich(5.) tegen de landsruft-verftoorders en andere over- te penningen , alzo maken 5. lichte kreutzers een
treders der wetten den keyzerlyken uitgefproken goeden batzen uit, 15. vier goede grofchen, of 6.
ban , vonnis en andere ftraifen uit te voeren. Ieder ftuyversio.penn.6o. een keyzersgnlden, en 90. een
kreits-overfte heeft zyn adjuncten of toegevoegde, ryksdaalder kourant. Men heeft ook, voornaamonder welke een de na-geordende genoemt word, lyk in Franckenland, goede kreutzers, waar van'er
wiens amt daar in beftaat, dat wanneer de kreits- ieder 4. goede penningen, alzo drie een. goeden grooverfte nalatig is, of verhindert word, hy deszelfs fchen, 4.eenzwaren batzen, 48. 16. goede grofchen
plaats bekleed. De adjuncten, waar van ?er in ie- of 26. ftuyvers, 72. een ryksdaalder maken.
der kreits 5, tot 8. zyn, zyn verplichtte zamen en in
KREYER , een foort van Lubeckfche fchepen.
Lil z
Ka ras-
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KREi KRI. KRO.

KREYLSHIIM , ftad , ampt en flot in Franckenland, aan den vloed Jagft, den markgraaf van Anfpach toekomende , 3 ! mylen van Duncnelfpiel
aan de ZwabiJche grenzen gelegen.
KRICHEN , dorp in Sileflen , anderhalf myl van
Breslau, daar de Sileflfche kamerprefident de graaf
van Neydhard een voortreflyk flot, turn enheremita$ie heeft laten aanleggen.
TCRIBBENSTEIN , een goed flot in Maffen , een
half myl van Waldheim aan deZfchopau, een heer
van Schönberg van de Pfafrodifche linie toekomende.
KRIEKENBERG, een amt in opper-Gelderlana, 't

KRO. KRU.
KROG^SGROOT VELDHEER IN POLEN,litVeldheeK
KROONS GROOT MAARSCHALK IN POLEN , is de

grootile wereldlyke ftaats-dienaar des koningryks,
en heeft het opzicht over den hof-ftaat. Hy beroept de Senatoren op de ryksdagen, en bezorgt
daar toe al het nodige, zo dat hy ok de befluiten
van den ryksdag publiceert. De Groot Maarfchalk
van Littauen heeft in het groot-hertogdom by na
het zelve te verrichten als de kroons groot Maarfchalk in Polen. Beyde hebben hun onder-Maarfchalken , welke in hun afwezendheid derzelver
amt waarnemen.
KROONS GROOT SCHATMEESTER VAN POLEN, en

welk door het Utrechtfche Vredens Traclaat 1713. GROOT SCHATMEESTER VAN L I T T A U E N , deze hebaan Pruiiïen afgedaan, en ook in 't volgende jaar ben de fchatten en de inkomften der republiek in
bewaring, ook de koninglyke cieraden, kleinodiën
m den Badenfchen vrede bekrachtigt is.
en papieren. Zy hoeven noch den koning noch
KRIECHINGEN, zie Crïechingen,
KRIGLA, kleine flad in opper-Styermarck, een deszelfs bedienden rekenfchap van hun ampt te geven , maar daar worden van de gehele republiek
myl van Bruck.
zekere commiflarien toe benoemt, die de rekeninKRILOW, zie Krylozv.
gen onderzoeken moeten. Beyde hebben hun hofKRIMSKY, zie Crim.
KRINCK, markt vlek inHifterryk, tot het graaf- ichatmeefters, die hun amt by haar afwezen waar-,
nemen.
fchap Mitterburg behorende.
KROON, ONDER DE KROON TE HAMBURG, hief
KRINOCK , vlek benevens een goede haven in
Schotland , aan een meir van denzelven naam, wanneer de 180. op de zaal van het raadhuis te zadaar het paquetboot uit Ierland aankomt en afvaart. men komen, en aldaar onder de opgehange kerkKRISNE , graaffchap in Sclavonien , 't welk een kroon met kaarflen ergens een befluit over nemen»
KROONWERK, zie Croonwerk.
fchoon koorn- en wyn- gewas heeft. De hooftftad
KR OP BIN , groot vlek in het hertogdom MeckKrifna is vaneen middelmatige grootte.
KROCK, kleine ftad op het eyland Mula, 't welk lenburg, 3. mylen van Rostok.
KROPFSB*RG,zeer hoog berg-llot in het graaffchap
een van de Weilerfche eyianden by Schotland is.
Tyrol, tot de heerlykheid Ratenberg behorende.
KROCXA ,. zie Crockau,
KROPPEN , fteedje in Lyfland in de provintie
KROISENECK, prachtig flot in neder-Crain, een
M f myl vanLaybach, den heer van Petergallo toe- Letten, aan den vloed Woye, welke niet ver van
hier een meir maakt.
komende.
KROPPENSTADT , fteedje en Weichbild in 'het
KROISSENBACH , flot en heerlykheid in nedervorftendom Halberftad, onder het amt Gruningen
Crain T den graaf Barbo toebehorende.
KROMSTAFS-LEEN , worden de geeftlyke lenen in behorende. Hier bevind zich een bende ruiters van
Duitsland genaamt , van den krommen ftaf ,. dien 30. man en een officier, die van de oude biiTchopde biiTchoppen tot een teken van hun geeftlyk ge- pen gedicht zyn, en op order der Halberfladfche
regering tot executie en andere verrichtingen geaag voeren.
KROONS-AMTEN IN ENGELAND , zyn negen in bruikt worden , waar voor ieder een zekerftuk
getal , naamlyk de groot Senechal , de groot Kan- land , dat hy zelfs bebouwen moet, in plaats van
celier , de groot Schatmeefter, de prefident van des betaling geniet.
KR OP w NA , kleine vloed in Littauen , die tuiïchen
konings geheimen raad, de Zegelbewaarder van het
geheime zegel , de groot Kamerheer , de groot Dubrowna en Orfa in den Nieper valt.
Conftabel, de groot Marfchalk, en de groot-AdmiKROSE, kleid vlek in de provintie Samogitien in.
raal van Engeland. Het amt van groot Senechal is Littauen.
ingetrokken , en de amten van groot Kancelier,
KROTTDORF, zie Crottdorf.
Schatmeefter, geheime zegel-bewaarder, en AdmiKRUID EN LOOD, hiet by de foldatenzo veel als
xaal worden zomtyds door CommiflarifTen bedient.
buskruid en kogels.
KROONS GROOT-KANCELIER , EN ONDER-KANCEKRUisDAALDERs,Spaanfche Nederlantfche munt9
HER VAN POLEN-, hebben twee zegels in bewaring, welke benevens de Tnerfche, Keulfche, Burgun-de eerile het grote, de laatfte het kleine. Zy ver- difche en de meefte Hollandfche en Zw'itferfche
zegelen de koninglyke bevelen, geven acht dat de Daalders naar den Burgundifchen voet gemunt zyn,
rykswetten en de vryheid der republiek niet door en darom maar 3o.grofchen of50.ftuivers gelden.
intrigues van vreemde potentaten gekrenkt werden,
KRUIS SEN , zo word het heen en weer zeylen
en een daar van moet altyd van den geeftlyken der fchepen genaamt, 't welk op 't een of 't ander
flaat zyn. De Groot-Kancelier van Littauen heeft deel van de zee gefchied om de zee-rovcrs te Hobyna gelyke verrichtingen in dat hertogdom, pn ren ».dat zy de koopvaardy fchepen niet nemen kunook zyn onder-of vice-Kancelier.
nen.
K&ÖON BEDIENDE VAN POLEIN1 9 zie Ryk$-Amtma~
KRUISKÜSSEN, word by de Ruiten zo hoog als
een eed gehouden,
KRUXS-

KRU. KRYe
.. KtiüïsVAARTEN, zie Croifade.

KRY.KRZ.KUH.KUL.KUN. 4f3
KRYGS RAAD, is een vergadering welke in des

KRUIS STENG, is de Heng waar ?an de Rêe van generaals tent gehouden word: daar toe worden
het Kruiszeyl vaft is. Van dezelve waait de vlag de voornaamfte krygshoofden geroepen, benevens
van de Schout by nacht.
den opper-ingenieur , om hun raad op het geen
KRUISTOCHT, zie Croifade.
door den generaal voorgeftelt wórd te geven.
KRUIS ZHYL , is het zeyl dat boven de mars aan
KRYLOW , Had in Rood-Ruffien aan den vloed
de bezaansmafl word valt gemaakt, en het welk Bug in het waiwoodfchap Belczo in Polen.
door dezen naam van andere Braamzeylen onderKRYLOW, kleine beveftigde Had in neder-Volhyfcheyden word.
nien, op een klein eyland, 't welk de vloed TafKRUKSTOWN , kleine Had in het landfchap Ren- min maakt, die aldaar in den Nieper valt.
froana in zuid-Schotland, 2. uren ten zuiden van
KRZEMINIECK, Had en kaflelany in Volhynien,
Renfrew.
benevens een berg-flot, 't welk de Had kommanKRUIICH, heren-Had en flot in de Leutmeritzer- deert , in Polen.
kreits m Bohemen ? aan de grenzen van Glats en
KRZIMIZ , Herk-flot dicht by Pilfen in -BolieMoravien.
men.
KRUMBACH, zie Grumhach

KUDACK, HUDOCK, vefting aan den Nieper, in

KRUMLAU, ftad en flot aan de Mulda in de Pra- het waiwoodfchap Kiow, in de Ukraine, de Cogcnzer-kreits in Bohemen, benevens den titel van facken toekomende.
een voritendom, 18. mylen van Praag, Voormaals
KUETACH, marktvlek en vrouwen kloofter in 't
quam het den vorit van Eggenberg t o e , maar toen bisdom Augsburg.
de manlyke Ham van dit vorfllyk huis 1717. met KUFFSTEIN, kleine Herke Had in Tyrol aan dzn
Johan Chriitiaan, een prins van 12. jaren, uitilorf, Inn-itroom , 8. mylen beneden Infpruck aan de
is dit voritendom deszelfs beyde nagelate zufters Beyerfche grenzen, en het Hot Gerolzegg, dat daar
toegevallen.
Maar anno 1713. is de vorit van op een rots legt word voor onoverwinlyk gehouSchwartzenberg van den keyzer tot hertog van den. Deze plaats wierd anno 1703. door den keurKrumlau verheven.
vorit van Beyeren verovert, maar moeit na den
KRUMLOW, ftad benevens een fchoon llot in Mo- flag by Hochftadt den keyzer weer afgeflaan worravien , 3. mylen van Znaim, komt den vorfl van den.
Lichtenitein toe.
KUHMARCK , (zo veel als koeje-markt) een groot
KRUMSDORF, vlek , flot en amt een half myl woud in opper-Heffen by StaurTenburg , waar in
van Weimar, den hertog van Weimar toekomen- eertyds een grote beeHemarkt gehouden wierd, die
de. Daar is een fchone Fazantery.
wegens de vele roveryen die 'er gepleegt wierden*
KRUPKA , kleine ftad in de Leutmeritfche-kreits afgefchaft is.
in Bohemen, heeft fchone tinmynen , 10. mylen
KUHNDORF , flot en amt in 't Hennebergfche gevan Praag.
bied, 5, uren van Schleufingen, heeft voor dezen
KRUPP , zie Cr upa,
tot de Saxen-Zeitfche lands-portie behoort, maar
KRUSKA , gewichtige pas door het gebergte Nu- Haat tegenwoordig zedert, 1718, onder 't gebied van
xiak in Bosnien.
keur-Saxen.
KUKEKNASE , koninglyk amt. in Brandenburg^
KRUSWICK , ftad in het waiwoodfchap Inowlocz,
aan het meir Guplo in groot-Polen, daar Piaftus, Pruiilen.
de flamvader van vele Poolfche koningen en alle
KUL, hiet by de Turken en flaaf, en dezen titel
Sileiifche hertogen, gewoont heeft.
geven zich alle de gene , welke bedieningen en
KRYGS BOUKUNST, is een wetenfchap welke leert gagen van den groten Sultan genieten. Ja de
een plaats zo voordelig met grachten, wallen en groQte-vizier acht het zich zelfs voor een eer zich
bolwerken te beveftigen, dat men den aanval van een Kul des Sultans te noemen, nademaal deze tieen machtigen vyand met een kleine bezetting kan tel veel meer als onderdaan betekent. Alle die den
zelven voeren, geloven, dat z y , wanneer zy op
afweren.
order van den Sultan hun hoofd over geven ,recht~
KRYGS CASSA, zie Cajfa.
KRYGS KOMMISSARIS , itaat onder het bevel van öraats in 't Paradys komen.
KULEN, vlek in 't Holfteinfche in 't amt Neuden opperkommirlaris, en monitert niet alleen de
troepen > maar bezorgt ook de betaling. Boven dat Munfler^ ten ooflen.
KULP, vloed welke in» Crain ontfpringt, en zich
worden hem de regiments-lyflen overgegeven, en
op de Sclavoonfche grenzen in de Sau ontlaft.
liy ontfangt het geld tot betaling der troepen.
KUMMOTNOY KLUZION, is in Mofcovien een kaKRYGs-"of OoRtoGs-scHtPEN, zyn van vyfderly foort, die van den eerflen rang voeren 14. tot mer-heer die den Sleutel draagt.
1500. tonnen, en zyn met 70. tot 120. (tukken uitKUNA, kleine Had in het waiwoodfchap Braflaw>
geruft; die van den tweden rang voeren Ï I . tot 2.. mylen van Braflaw in Polen.
3200, tonnen, en 56. tot 70. Hukken; die van KUNAST, KYNAST, oud hoog-graaflyk Sehafgotden derden rang voeren 8. tot 900. tonnen, en 40. tifch berg-flot op den Reuzen-berg in het voritentot 5c. (tukken; die van den vierden rang voeren dom Silelien, anderhalf myl van FÏirfchberg,'t welk
:icAot 40. Hukken,.en 5. tot 600. tonnen; en die van zyn aanzien voor't grootlte gedeelte verloren heefty
Sen laattten rang 300.tonnen met 18.tot 20. Hukken. niet van den vyand, maar van het onweer dat 'er
KRYGS RAJSCUN , zie Liat/on de Gnsrn*
dik-wils ingeflagen is,.
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KUN. KUP. KUR.

KUS. KUT.KYA. KYL. KYR.

KUSMODEMIAMSKI, middelmatige grote ftad aan
KUNAV, KÜNOV, ruim vlek niet ver van Opatov
den vloed Wolga, in het Czeremifche Tartaryen >
in Sendomir in klein Polen.
daar zich een Ruftifche Waiwode ophoud. 32. m y l
K U N E B U R G , zie Koneburg.
KUNGSBERG, vlek in 't vorftendom Troppau m van Nifi-Novogrod.
KUSSEL, ftad en amt: in 't hertogdom Tweebrugopper-Silefien.
„ ,
.
n , . _
gen , aan den vloed Klahm, 2. mylen van MeifenKUMIGL, voornaam graaflyk geflacht in TyroL
heim.
KuNiTs,aanzienlyk kamer-goed m t vorftendom
KUST, is zo veel als de zee-oever.
Liegnitz in neder-Silefien, aan een groot meir,een
KUTTENBERG , zie Cuttenberg.
myl van Liegnitz.
KUTTENPLAN, markt-vlek in de Pilsner-kreits in
KUNNERT, zie Hornat.
Bohemen tegen de Palts, daar een fterke korenKUNSBERG , KONINGSBRUCK , heerlykheid en handel gedreven word.
kleine Had benevens een aanzienlyk flot aan de PulsKUXHAFEN , zie Cuxhafen.
nits in de opper-Laufits, 2. mylen van Caments,
KUYNDER, kleine, maar eniger mate beveiligde
aan de Meifniiche grenzen, heeft eertyds den burg- ftad in het graaffchap Sevenwolden, daar de vloed
graaf van Dona toegekomen, maar hoort tegen- Kuynder in de Zuider-zee valt.
woordig een weduwe Baroneffe van Schellendorf.
KUYSSIN, ftad in Podlachien, in Mafovien, in
KUNTZELSAU , fraai en welbewoont Ganerben Polen.
fteedje aan den vloed Kocher in Franckenland, niet
KYAKYA, HIAKIANG, ftad in de provintie Kiamfi
ver van Ingelfingen , heeft goed wyngewas , en in China aan den vloed Can, wiens omleggende
dry ft Herken handel.
grond zeer koorn- en vrucht-ryk is.
KUPAQUOA, COPOABA, berg in de Portugeefche
KYATS , ftad in het waiwoodfehap Cracau , in
Capitania Paraiba , in Brazilien in zuid-America, klein Polen.
welke niet alleen enige zilver-aderen heeft , maar
KYBURG , graaffchap en berg-ilot in Zwitzerland,
ook gezegt word een groenen fteen uit te leveren, het canton-Zurich toebehorende. Tegenwoordig
die de buik-pyn ftiit, wanneer men hem op het word het een landvoogdy genoemt , en het flot
lyf legt.
legt een halve myl van de ftad Wintherthur.
KUPFFERBERG, (KOPERBERG) kleine Had in Ge-

fhicia in Zweden, by den Koperberg, waar in beroemde kopermynen zyn.
KUPFFERBFRG, oude berg-ftad in 't vorftendom
Jauer, op het Sileiifche Reuzen-gebergte aan de Bober, de vryheren van Furit toekomende.
KUPFFERBERG, ftad en amt i n ' t bisdom Baniberg in Franckenland.
KUPFFERBERG, kleine ftad aan den vloed Altmuhl, in 't bisdom Aichitedt in Franckenland.
KUPFFERBERG , berg-plaats in de Aartsbergfchekreits in Meifien , aan de Boheemfche grenzen ,
niet ver van Wiefenthal, daar koper-mynen te vinden zyn.
KuPFFERGRUND,zand-bank,niet ver van dejutfche-kuit, 5. mylen ten zuid-Ooiten van het eyland
Lefau gelegen.
KUPINAU , KUPINOVA, Turkfche plaats en Pa-

lancka in Servien , aan de Sau , byna tegen over
Sabaz.
KUPPENHEIM, ftad aan de Mur in 't Mark-graaffchap Baden, niet ver van Baden in Zwaben.
KUR , grote vloed in Azien , die in Georgien
ontfpringt, en in de Cafpifche-zee valt.
KURAS, befhat uit een yzer borft en ruggeftuk,
en gaat van de fchouderen naar onder tot aan den
gordel.
KURASSIER, zie Curajfter.

KYFHAUSEN , zie Kiffhaufen,

KYKELLEWT , twe rivieren in Zevenbergen, waar
van de kleine in de grote valt, en daar na zich in
de Marofch ftort.
KYKELLEYAR, ftad in Sevenbergen, aan den kleinen vloed Kekellevv.
KYLA, kleine ftad in Zweden, aan de weft-Gotfche provintie Wermeland , wiens inwoners zich
met de vifch-vangft en bergwerken generen.
KYLBURG, ftad en amt aan den vloed Kyl, den
keurvorft van Trier toekomende, 5. mylen van de
ftad Trier.
KYLE , provintie van zuid-Schotland, welke ten
noorden aan Cuningham, ten ooften aan Cluydesdale, ten zuiden aan Nithesdale, Galloway en Carrick, ten weften aan den zee-boezem van Cluyd
grenft. Zy is vruchtbaar en volkryk, en de vloed
Kyle fcheyd ze'mhet zuid-en noordlyke deel.
KYLIA, zeer fterke ftad in Beflarabien, aan den
mond van den Donau, daar hy in de Zwarte-zee
valt, de Turken toekomende.
KYLL , vloed, welke aan de Limburgfche en Gulikfche grenzen ontfpringt, en zich beneden Trier
in de Moezel ftort.
KYNAIRDE, voorgebergte in 't graaffchap Ruchan
in noord-Schotland, 't welk zich ten noorden in de
Duitfche-zee uitftrekt.
KYKAST , zie K'ünafl.

KURCZAHAN , kleine vloed in Podolien, welke
KYNETON, ftad in Herefordshire in Engeland.
beneden Bender in den Dniefter valt.
KYNONST, fterk berg-flot in 't vorftendom Jauer
KURDRUMIE , kleine ftad in het graafïchap Bu- in Silefien, een half myl van Warmbrunn.
chan in noord-Schotland, aan den vloed D e e , 7.
KYOW, zie K'ww.
mylen ten noord-weften van nieuw-Aberdeen.
KYTBURG , graaffchap in de opper - RhynfcheKURMICK, ftad in het waiwoodfehap Polen, in kreits, de Wild- en Rhyn-graven van Daun toekogroot Polen.
mende.
KURZWIZ, flot en heerlykheid in 't vorftendom
KYIUXZ, kleine welbewoonde ftad in het landLiegnits in neder-Silefien , dat den keyzer tocfchap
?:omt.

LAB. LAC.

KYR. KYS. LAA. LAB.
fchap Priegnits, in de mark-Brandenburg. Behalven den ftads raad is daar ook een leenrichter, en
fchout-amt, en het hier gebroude bier word moord
en doodflag genaamt , maar 't welk tegenwoordig
diergelyke ongelukken niet veroorzaken zal
KYRMBN, vloed in Finland, die zich 'in den Bothjiifchen zee-boezem ontlaft.
KYRN, K I R N , kleine ftad in de neder-Palts, aan
het graaffchap Spanheim, niet ver van de Nahe,
heeft den naam van het water Kyr dat 'er door
loopt. De eene helft daar van hoort den Rhyngraaf van Daun, en de andere helft na 't affterven
van de Rhyn-graaflyke Kyrburgfche linie den vorft
van Salm. Het flot daar by hiet Kirburg, is fterk,
€n hoort den vorft van Salm alleen toe.
KYSCHOW, fteedje of ftarosdy in Pomerellien in
"£ Poölfch-Pruiflen.
Het overige zoekt op de letter C.

L.

L

LABASIN , zie Albazin.

AABIA,* ftad in Servien in Ongaryen, de Turken toekomende.

L A A G VAN 'T GESCHUT, BATTERY-% is een

ATS

hebben willen toelaten, als die zy uit zekere bewyzen voor wedergeboorne houden kunnen, willen
ook geen andere kinderen als van zulke wedergeboornen dopen, anders zy den doop zo lang uitzetten , tot zulke kinderen volwaflen zyn ,en zelfs
diergelyke proeven van hun wedergeboorte kunnen
afleggen. Zy bevinden zich tegenwoordig meeft in
Penfylvanien in noord-America.
LABARUM , is een ronde Machine van een ko~
ftelyk ftof, aan beyde kanten met franjen en
quaften voorzien , die van de Rooms-katholyken by hun omgangen in plaats van een vaandel
voorgedragen word. Boven daar op ftaat of een
gekruift Chriftus-beeld, of dat van de Lieve Vrouw
of enig ander Heylig.
De ftudenten gebruiken
het meeft in hun Congregatien , die byna alle zondagen in tegenwoordigheid van hun prefident gehouden worden, en waar in of voor de ziel der
overledenen gebeden word, of de heiligen van de
maand voorgeftelt, of ook zekere zedelyke fermoe- nen gehouden worden.

me-

nigte van Canonnen op een fchip, die op beyde
ayden van voren tot achteren geplant zyn. De
grootfte fchepen hebben drie laagen, waar van de
eerfte de laagfte is, de andere vind men op het
twede verdek. Een fchip de volle laag geven, betekent met alle de canonnen van de eene zyde des
f chips het andere vyandlyk befchieten.
LAAKIK, vloed in gelukkig-Arabien in 't vorftendom Mecca, daar hy in de Rode-zee valt.
LAAR , ftad in Perzien, heeft in haar nabvmrfchap
een berg, daar een koftlyke balzem door een kleinen ader uitzweet, welke het fouvereinite geneesmiddel tegen alle vergift is ? zo dat 'er noch geen
vergift gevonden is , 't welk deze balzem , niet
weerftaan zou.
LAAS, kleine ftad in Crain, en de hooftftad van
't kleyne landfehap Kacfeole.
LAASPHE, fteedje in Wetteravien, den graaf van
Sayn en Witgenftein toekomende. Het daarby op
een hoge rots leggende ilot Witgenftein is de refidentie van den regerenden graaf van Sayn en Witgenftein.
LABA, LAHA, ftad aan den vloed Teyg, in neder-Ooftenryk, aan de Moravifche grenzen, 8. m.
van Wenen.
LABA , vloed aan de Moskovifche grenzen, valt
by de ftad Laba in het meir Ladoga, en fcheyd
Mofcovien van Ingermanland.
LAB ACH, zie Laubach.
LABADISTEN, zyn Chriftenen, dus na hun voorganger Jean Labadie genoemt, dit zich te Wiwert
een dorp in Vriefland in Weftergoe neergezet hebben. Zy komen met de Gereformeerden in alles
overeen, maar hebben 1670. zich van hen afgeaondert, wyl zy niemand tot het H. Avondmaal

LABER, open markt-vlek met een flot op een
rots in de opper-Palts aan den vloed Laber, en aan
den poftweg van Neurenberg naar Regensburg.
LABES, kleine ftad in achter-Pommeren, aan de
Rega, heeft een Praepofïtuur, en hoor-t de heren
van Borck toe, die hier flotgezetenen zyn.
LABES,ftad in een gebergte van den zelvennaam
in het landfehap Bugia, in Africaanfch Barbaryen,
onder Algiers behorende.
LABIA , zie Laabia,

LABIAW, kleine ftad en ilot, benevens een ko~
ninglyk Pruiffifch kamer-amt in het landfehap Samland, in het Brandenburgs-Pruiflen, 6, mylen van
Koningsberg aan den vloed Deime, welke door de
ftad en rontom het flot gaat, waar van een arm
een vierendeel uur achter Labiaw in het Haf valt,
de andere valt aanftonds ter rechten in de vaart,
die drie mylen lang is, en de Gilge met de Deime
verenigt.
LABOURD, zeker gebied in Gafcogne,aan nederNavarre.
LABSA , LASSACH , ftad en vorftendom in het ge-

lukkig Arabien, niet ver van de Rode-zee.
LABYRINTH, DOOLHOF, word i n ' t gemeen zo-

danige plaats genaamt, welke met zo veel door een
lopende wegen doorfneden is, dat men 'er bezwaarlyk uitkomen kan. Daar van word een zware of
verwarde zaak ook een Labyrinth genaamt.
LACED/EMON,voor dezen ook Sparta, hedendaags
Mifitra genaamt, de hooftftad van het Landfehap
Zaconia in Morea , aan den vloed Vafïlipotamo,
Zy is ruim, heeft twee grote voorlieden, en een
citadel op een rots, in 's gelyks een biftchop, onder den aartsbifTchop van Corinthen behorende»
De Venetianen hebben deze ftad 1687. verovert»
maar ook weer verloren.
LACEROTTE, zie Lancerotte.

LACHEN, hooft-vlek in het landfehapje Marde in
Zwitzerland, 't welk de Zurigers 171a. innamen.
LA-
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L A G LAD. LAG.

LACHETEIT , blodiaheid , vertzaagtheid , laffe
daad.
°
LACHOL, kleine ftad in het landfchap Cluydesdale in zuid-Schotland, 4. uren ten zuid-ooften van
Glafcow.
, * - , „
n
LACHTE STROOM, in het vorftendom Zei, heeft

een bron niet ver van Sprackenfel, loopt door verfcheyde Kerfpels, en na dat hy met enige kleine
rivieren vermeerdert is, valt hy tuflchen Lachteftein
en de ftad Zelle in de Alle.
LACK, zieBijfchops-Lack.

LACK,flot aan dePlatten-zee in neder-Ongaryen,
5. mylen van Canifcha.
LACONÏA., zie Zaconia.

LACOWITZ , ftad in het waiwoodfchap Novogrodec in wit-Ruiland. Zy is op de nieuwe wyze gefortiftceert.
LACUS, L A C , L A G O , een meir, is een ftilftaan-

LAG.
velen heeft, de iuftitie daar in adminiftreert, en
onder den lands-Heufding (laat. Dit amt komt met
de land-droilen in Duitfland over een.
LAGENIA, LEINSTER ,LEMSTER JLEINIGHJLEÏMJ

een van de 4. provintien in Ierland , welke ten
noorden aaft Ulfter, ten weften aan Connaught en
Mounfter, en ten zuiden en ooften aan de Ierlandfche-zee grenft. Haar grond is op veel plaatzen
vruchtbaar , egter moeraffig.
Men deelt ze in
twaalf graaffchappen , naamlyk Wexford, Wicklo,
Dublin , Eaft-Meath , Louth , Longford, WeftMeath, Kings, Queens, Kilkenny , Caterlagh en
Kildare. Naar deze provintie word altyd de oudfte
van de nakomelingen des beroemden generaals en
hertogs, Frederik van Schonberg, die 1690. in een
flag in Ierland fneuvelde, hertog van Leinfter geaamt. .
LAGHI, ftad in gelukkig-Arabien.

de groot en zoet water, dat met geen zee verLAGHLYN , LOWGHLYN , dorp aan den vloed
knocht is, ten zy het door een uitvloed gefchiede, Barrow, in het graaffchap Caterlagh in Leinfter in
en 't welk zo diep is, dat men het van een moeras Ierland. Deze plaats heeft zitting en ftem in 't Paronderfcheyden kan. ^
lement van Ierland.
LADENBURG, kleine ftad in de neder-Palts aan
L'AGIO, ZO noemt men het opgeld 't welk men
den Neckar, benevens een oud-flot, een myl van in de wilTel op goed-tegen flecht-geld geeft, dit is
Heidelberg. De helft daar van hoorde voor de- altemets wel ió.of 20. ten hondert, na*dat de wiszen den keurvorft van de Palts, maar zedert 1673. felloop hoog of laag is.
komt het den biffchop van Worms alleen toe.
LAGNY, kleine ftad aan den vloed Marne in het
LADIES, zo worden de dochters der hertogen, landfchap Brie, benevens den titel van een graafmark-graven, en graven in Groot-Brittannien met fchap, 6. mylen van Parys, heeft een beroemde
byvoeging van haar doopnaam genoemt, gelyk de Benediktyner-abdy.
zoons Lords getituleert worden.
LAGO DI BAGNI, klein meir in Italien , 3.mylen
LADIZIN, Üad in het waiwoodfchap Braclow in van Tivoli een ftad in Campagnia di Roma, in den
kerkelyken ftaat, waar uit de witte ftroom Albula
klein Ruffien in Polen.
LAPOGA, kleine ftad in Mofcovien, in 't vor- of Albuneus zyn oorfprong neemt. In dit land-meir
ftendom Novogrod-Weliki, aan den vloed Wol- vind men met de grootfte verwondering 6. dryvende eylanden , Barchettes genaamt, die alle by
chova.
LADOGA , beroemt meir tuflchen Novogorod- elkander leggen, en dat aan de zyde daar de wind
Weliki, Ingermanland en Lyfland, waar vm het ze heen dry ft; als men 'er maar een weinig aanftoot
vyfde deel de Moskoviters, het overige de kroon kan men ze draaien waar heen men ze hebben
Zweden toekomt. Het heeft in de lengte 36. en wil.
LAGO DI COMO , is het grootfte meir in Italien,
in de breedte 20. dDuitfche mylen, word voor het
grootfte en vifchrykfte van Europa gehouden, en 't welk niet breed,maar twaalfDuitichemylen lang
de vloed Nieva verknocht het met den Finland- is, Zwitzerland en Italien van een fcheyd, en in
fchen zeeboezem, ook heeft het de overlede Czaar het landfchap Comofco in 't hertogdom Milaan
Petrus I. door een vaart met het meir Onega laten legt Dit meir verdeelt zich genoegzam in 3. boezems, de een gaat ten noorden , en neemt den
te zamen graven.
LADRONE, ftad en graaffchap aan het meir Idro vloed Adda in, de andere gaat ten zuid-ooften,
in 't bisdom Trent, waar van de aeloude graven van door welken de rivier Adda weer uit loopt, en de
derde ftrekt zich ten zuid-weften uit, waar aan de
Ladron of Lodron den naam voeren.
L/EDEREN, hinderen, fchadelyk z y n , ook bele- ftad Como geboud is.
LAGO DI GARDA, zie Garda.
digen , bedriegen.
LAGO DI LUGANO, een meir tuflchen Milaan en
LAEN, is een Chineefche munt, in waarde een
Graau wbundter-land.
ducaat.
LAGO MAGGIORE , LAGO DI LOCARNO , een
LAGAN , vloed in het landfchap Ulfter in Ierland,
groot meir in het hertogdom Milaan, niet ver van
welke zich in de baai van Knocfergus ftort.
LAG AU, commandery van de Johanniter-orde in Locarno.
LAGO D ' O R T A , een meir in het hertogdom Mide nieuwe mark-Brandenburg.
LAGE,kleine ftad en amt in 't hertogdom Meck- laan.
LAGO SALSO, zie Andoria.
lenburg, aan het water Reckenits.
L A G E L A N D , zie Langeland.
LAGO SCURO, is een opene en ftechte plaats in
LAGEMANH , is een adelyke bediende in Zweden 't Ferrareefche gebied in Italien , heeft een brug
en Finland, die over een zeker ftreek lands te be~ en pas over den Po-vioed, maar de Franfchen hebben

LAG. LAK LAL
fcen ze in den laatften Spaanfchen oorlog verfterkt
c n bezet, om de keyzerlyken het ftropen in het
Mantuaanfche te beletten, en de paflagie over den
Foo-vloed te betwiften. Naderhand bedienden 'er
zich depaufiyke troepen tegen de keyzerlyken van,
en verfchanfren zich daar zeer fterk, des niet tegengaande wierd de plaats van de keyzerlyken zonder
enige tegenweer weggenomen, en de aangelegde
werken lieten ze in de lucht fpringen.
LAGOS, fterke Had in Portugaal in 't koningryk
Algarve, niet ver van de haven Segrais, benevens
een bisdom, 3. mylen van Silves.
L A G O S T A , LAGUSTA, zie Augttfta.

LAGOW , flad in het waiwoodfehap Sendomir in
klein Polen.
LAGOW , een van de grootfte commandcryen van
het heermeefterdom te Sonneburg in de nieuweinarck-Brandenburg, welke zich tot in Polen uitftrekt, en ook eniger maten de (tad Zilenzig onder
zich heeft.
LAGUNA , hooMad op he* Canarifche eyland
Tenerifa, is wel geboud, heeft 2. kerken, 2. nonneen 4. munnike-kloofters, en is de refidentie-plaats
van den gouverneur generaal van alle de Canarifche
eylanden. In deze Iandftreek walt de lekkerfte malvazy en fek.
LAGUNE , zo word die plaats genoemt aan 't
eynd van de Adriatifche-zee , welke wegens het
doorbreken van een door de natuur gemaakten dyk
't land overftroomt heeft, waar uit vervolgens veel
kleine meiren en eylanden ontftaan zyn, en Venetien zelf op 72. daar van geboud is.
LAHA , zie Laba.
L A H N , zie Löhna.

L ^ H N , LEHN, ftcedje in 't vorftendom Janer in
neder-Sileiien, 6. mylen van Jauer aan de Bober,
door wiens menigvuldige overftroming het dikwils
geruineert is. Voor dezen wierd het Birckenau genoemt, maar heeft van het daarby leggende ilot
Lahnhuis den tegenwoordigen naam bekomen,
LAHNECK, flot op een hoge- rots aan de Löhne
benevens opper-Löhnftein, daar de voorby varende
fchepen tol moeten betalen, den keurvorit van Ments
toekomende.
LAHOLM , kleine Zweedfche ftad, aan het zuiderGotlandfche landfehap Halland, daar de vloed Lago
in het Cattegat valt, benevens een fterk flot en haten.
LAHOR, PENGAB, hooftltad van het koningryk

Pengab in Azien, den groten Mogol toekomende*
%Y is groot, en voor dezen de refidentie van den
Mogol geweei\.
L A H R , LOHR, heerlykheid, benevens een ftad
van den zelven naam in de Ortenau, aan den vloed
Schutter , 4. mylen van Straatsburg , over welke
tuffchen de beyde huizen Baden-Durlach en NaflauSaarbruk een grote ftryd geweeft is, welke eindelyk
van den ryks-hofraad ten voordeele van het huis
Saarbruck uitgewezen is,en bevolen het zelve daar
van in 't bezit te ftellen.
LAJAZZO, zie

Ajazzo.

LAICHEU, grote'ftad i n d e Chineefche provintie
Xantung.

LAL LAL. LAM.
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L A I C I , zie leken.

LAIS , fteedje in de Lyflantfche provintie Efthland, is in den laatften oorlog bekent geworden.
LALAIN, ilot, vlek en graaffchap in Henegouwen, 2. mylen van Douay. Het is het ftamhuis
der graven Lalain van Hoogftnten.
LALANP , klein eyland in Denemarken in de
Ooft-ze-e, niet" ver van de zuidlyke kuit van het
eyland Zeeland. Het brengt veel kooro, inzonderheid tarwe voort, dat de Hollanders ten dz\e weghalen. Het behoort tot het ftift Fuhnen , is 8. myl.
lang en 5. breed , en heeft 6. kleine fxeden , als
Naskau, Saf kaping, Nifted, Mariebo, Roedby, en
Halftadt.
LALLEVE , klein landfehap in Vlaanderen aan de
Leye by de grenzen van Artois.
LAMA, de opper-prieiter of paus der volkeren
van Barantola, in zuidlyk Taitaryen in Azien, die
van dezelve aangebeden en als een God ge-eert
word. Zy geloven dat hy eeuwig leeft, en de Tartaarfche vorften fturen hem grote gefchenken. Lamas noemen de Chinezen ook hun Heidenfche Papen en geeftlyken.
LAMANEUK, zie Loots, of Lootsman.
LAMBACH, ryke Benediktyner abdy in Ooftenryk, aan den vloed Traun.
LAMBALE, kleine ftad in Bretagne, in 't gebied
van S. Brieu , daar veei perkament gemaakt
word.
LAMBECK, barony in Brabant, dicht by Hall in
Henegouwen, daar koning Willem III. in 't jaar
ióo2.campeerde,enden ridder deGrandval den 31.
auguftus liet ter dood brengen , om dat hy van
Vrankryk geld getrokken had om den koning te
vermoorden.
LAMBERG, dit vorftlyken graaflyk geflacht heeft
zyn zetel in Ooftenryk, en daar zedert 600. jaren
gelyk ook aan het keyzerlyke hof dehoogfte amten
bezeten. Anno 1707. wierd de keyzerlyke opperftalmeefter Leopoldus Matthias, graaf van Lamberg,
in den Ryksvorlten ftand verheven, zo dat altyd de
oudfte vm de Maximiliaanfche linie, die vanjohan
Maximiliaan, graaf van Lamberg, des keyzerLeopolds opper-hofmeefter afftamt, den vorftelyken titel
voeren zal. Anno 1708. beleende de keyzer hem
met het landgraaffchap Leuchtenberg ; maar
toen deze den 10. Maart 1711. zonder manlyke erven- ftierf, volgde zyn heer vader Francifcus Antonius, keyzerlyke Conferentie-raad , Lands-hooftman van opper-Ooftenryk en ridder van het Guldevlies hem in de vorftlyke waardigheid en het landgraaffchap Leuchtenberg , en deze in December
1712. ook ftervejide, wierd zyn oudfte zoon Francois Antoni, die den 30. Sept. 1678. geboren wasy
vorft en landgraaf van Leuchtenberg , keyzerlyke
erf-lands-ftalmeefter des hertpgdoms Crain, en der
Windifche-Marck, ook opper erf-land kameraar en
opper erf-lands-jagermeefter des hertogdoms Ooftenryk boven de Ens, wefke den 19. Febr. 1713. met
de princes Louifa Frederica Ernertina van HohenzolJeren-Hechingen in den echt trad, die evenwel
in 't jaar 1720. weer geftorven is, en hy huwde ten
twedenmaal met Maria Aloyfia gravin van Harrach,
Mmm
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•ftaatjuffer van de regerende keyzerin.dcn 13. Febr. Atlantiiche zee. De paarden, die hier voortgeteaft
.Ï72.1 In den Badenfchen vrede 17 M- 1S h e t l a n ( r worden, houd men voor de fnelfte lopers.
LANCESTON, LAUNSTON, ftad in Engeland in de
graaffchap Leuchtenberg aan keur-Beyeren gereihprovintie Comwal aan den kleinen vloed Kenfey,
tueert.
LAMBESSE, kleine ftad in Provence, 3. Franfche welke zitting en item in 't parlement heeft, en daar
de landftanden hun vergadering houden.
mylen ten noord vveften van Aix.
LANCHANG, koninglyke hooft-en refidentie-ftad
LAMBET , kleine ftad in Provence , daar gcmeen3yk de vergadering der itanden van Provence ge- in 't Ooft-indifche koningryk Laos.
LANCIANO , hooftitad van 't landfehap Abruzzo
fchied, aan den vloed Durance, 4. mylen van Aix.
LAMBETH, kleine ftad in Engeland in de provintie citra in Napels, daar in Mey en Auguftus beroemSurrey , tegen over Weftmuniter aan de Teems, die de paardemarkten zyn , ook heeft zy een aartsbittegenwoordig tot de ftad Londen behoort en gere- fchop, en wierd in November 1706. door een aardkent word. Hier heeft de aartsbiflehop van Can- beving zeer befchadigt.
LANCKHEIM, kleine ftad aan de Itfch, in 't vorterbury een fchoon paleys en zyn refidentie.
, LAMBIY , klein eyiand in het graaffchap Dublin ftendom Coburg.
LANCUT , ftad in het waiwoodfehap Ruflien ir.
in Ierland.
, LAMBIO , vloed in Italien, welke niet ver van het Polen, hoort den vorft Francifcus Lubomirsky toe.
LANDA , ftad in het waiwoodfehap Kaliich m
Corner-meir ontipnngt, en zich beneden Piacenza
Groot-Polen.
in de Po ftort.
LAND-AMMAN, zohiethet opperhooft of de preLAMBOKNE , ftad in Barckshire in Engeland.
LAMBSHEIM , kleine ftad in deneder-Palts, 3. uren ftdent in ieder Zwitfers canton, daar landsvergadevan Worms, onder het amt Alzey behorende, dat ringen gehouden worden.
LANDAFF , kleine ftad in 't graaffchap Glamorgan
voor dezen een fterke plaats geweeft is , en een
in zuid-Wallis aan den vloed TafF. Zy heeft een oud
fraai flot gehad heeft.
LAMEGO, iiadin de Portugeefche provintie Beira , flot en een biflehop , onder den aartsbiflehop van
Biet ver van den vloedDouro, heeft een bisdom, Canterbury behorende.
LANDAU, kleine ftad enflotaan neder-Heflen, in
dat onder den aartsbiflehop vanBraga ftaat.
LAMEGO, vloed in Spanje, welkemGallicien by het graaffchap Waldek, daar de gravin weduwe van
het vlek Lafa ontfpringt, en in Portugaal in de Dou- Waldeck, Johanna uit het huis Naffau-Idftem, tegenwoordig haar vaft verblyf houd.
10 valt
LANDAU, beveftigde ftad aan den kleinen vloed
LAMENTEREN, klagen , jammeren, wenen.
LA MES , fteedje in achter-Pommeren , aan den Queich, aan de grenzen van de neder-Palts, welke
vloed Rega , waar van zich de heren van Borcken onder neder-Elfas , en voornamelyk onder de iandvoogdy Hagenau gerekent word, hoewel in de nedererf- en flot- gezetene fchryven.
LAMPADOUSE , woelt èyland in deMiddelantfche Palts leggende, 2. mylen van den Rhyn, en tien van
2.ee, tullchen Malta en de kuiten van Tunis, 't welk Straatsburg, 't Is een reguliere achthoek, en wierd
onder Malta behoort , en heeft 15. mylen in den 1702. den Franflchen door de keyzerlyke en Ryks armee afgenomen. In't volgende jaar veroverden ze
omtrek.
LAMP^SA, ftad in Africaans Barbaryen in 't ko- de Franflchen weder, evenwel wierd zy hun 1704.
door de keyzeriyken en hunne bondgenoten anderningryk Conftantine in Algier.
LAMPGKAD, Turkfche Palancka inServien, aan maal ontrokken , waar op zy weer onder 't getal
der Ryksfteden gekomen is. Anno 1713. wierd zy
den vloed Lamp, daar deze in den Donau valt.
na een twemaandige belegering wederom van de
LAMPOÜRDAN, zie Ampmrdan.
L-MPSACUS , Turkfche en beroemde ftad in Na- Franflchen verovert , en is hun ook met al haar
toliën , aan den Kellefpont, heeft een Aartsbiflehop. toebehoren 1714. in het Badenfche vredens-traktaat
. LAMSPRING , kleine ftad en kloofter in 't bisdom overgelaten.
LANDAU, kleine ftad aan den vloed Ifer in nederHildesheim , waar in alleen Katholykfche EngelBeyeren, onderde regering van Landshut behorenfenen wonen.
LANCASTER , L^NCASHIRE , provintie in Enge- de, ió. mylen van Munchen.
LANDAU , LANDON1 , kleine ftad in de Lyfiandland , welke ten noorden aan Cumbeiiand en Weltmorland , ten ooften aan Yorck , ten zuiden aan fche provintie Letten , aan den kleinen vloed EveiL
LAND-BODE?V, zyn de verkore gedeputeerden der
Chefter, en ten wellen aan de Ierfche zee grenft.
Zy is vrachtbaai-aan weylanden en vee,voornaam- Poolfche provintien op de landdagen, welke als gevolmachtigde op de ryksdagen verfchynen.
lyk oflen van een ongemene grootte.
LAND-DAGEN , zyn-in de Ryksprovmtien ter naLANCASTER , de hooftitad der provintie van defcen naam , aan den vloed Luna of Lone , welke 6. vo]°in°" van de Ryksdagen opgekomen, en beftaanmylen daar van in de Ierfche zee valt. Zy is uit ^een algemene vergadering van den landvorft en
groot, maar flecht bewoont, en heeft een fterk flot, de ftanden, om over de gewichtige zaken van het
land te raadplegen. Zy zyn of algemene landdagen,
waar in de landttanden vergaderen.
LANCEIOTTA , een van de Canarifche eylanden wanneer de landsftanden al te zamen befchreven
worden, of uitfehotdagen, wanneer de voornaam" by Africa.
LANCEROTTE, LACEROTTE, een van de Canari- fte uit de ridderfchap en de kieits- of uitfehryvende
fche eylanden tegen de Africaaniche kuiten in de. ftedenmaar ontboden worden» De landdagsatïcheyd
of
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of receiTen , die op dezelve opgeftelt en befloten
werden, hebben de kracht van een iands-conftitutie, wet en ftatuut.
m t
LAND-DAGEN IN POLEN worden in ieder Wai-

woodfehap voor de algemene ryksdagen aangeftelt,
en in dezelve niet alleen de landboden verkoren,
maar ook beraadflaagt wat op de ryksdagen in te
brengen is, en volgens hun befluit wordende landboden met nodige infuuctien voorzien.
LAND-DAGEN IN SAXIN, zyn een algemene ver-
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LAKDEN , hiet in een zekeren zin zo veel als
krygsvolk aan een vyandlyke kuft aan land zetten
LANDERON , kleine ftad in ZwitzerJand aan de
Bieler-zee, tot het vorftendom Neuchatel behorend e , is Katholyk. Deze plaats, benevens Crefcier,
wilde in 't jaar 1707. den koning van Pruiflen niet
voor haar wettigen landsheer erkennen, maarwierd,
toen 'er enige compagnien landmilitie ingezonden
wierden, wel haait tot reden gebracht, en ley den
eed van getrouwheid af.
LANDES, LES LANBES, zeker gebied in Gafcogne
in Vrankryk.
LANDGRAAF, is in Duitsland een vorftelyke waardigheid , en betekent zo veel als een ïandrechter,
dien het opzicht over een zekere provintie van den
keyzer opgedragen was, maar welke waardigheid
na den tyd van keyzer Karel de Groot enfelyic
geworden , en voornaamlyk met de beyde landen
Thuringen en Heffen verknocht is.
LANDHUIS,is in de hooftfteden der Silefifchevorftendommen een zulk gebouw, waar in de landftanden hun byeenkomft houden, en over de zaken
des lands raadplegen.

gadering der landftanden van de ndderichap en fteden, welke de keurvorft van Saxen als landsheer
door den geheimen raad laat uitfehryven en door
het gantfehe land laat bekent maken. De eerfte
Claffis, zynde die der ridderfchap, beftaat uit prelaten , graven , vryheren en den adel. De andere
Claffis uit de fteden. De prelaten, graven en vryheren maken een byzonder collegie uit, de ridderfchap heeft een erfmaarfchalk, zynde altyd een uit
de Löferfche familie, daar na haar kreits-direöeurs,
en verdeelt zich in den kleinen en groten uitfehot
en de algemene ridderfchap. Het verlies van een uit
den kleinen uitfehot word uit den groten, en dezes
verlies uit de algemene ridderfchap vervult. By de fteL A N D I N G , zie Defcente.
den voert Leipzig het direéteurfchap, welke zich ook
LaNDLER-BOEREN , worden in't gemeen diegene
In den kleinen en groten uitfehot en in de algemene genaamt, die 111 het land boven de Ens in Ooitenfteden verdelen. Onder den kleinen uitfehot behoren ryk wonen.
Leipzig, Wittenberg , Drefden , Zwickau , FreyLANDMANNEN, zyn gerechtsperfonen in Zwitserberg, Chemnits, Langenfaltza enTorgau. Inden land , en de rechters in criminele zaken.
groten zyn Annaberg , Weiiïenfels, Meiflen , Ei- LANDMARSCHALK IN OOSTENRYK preödeert in
lenburg, Hain , WeiiTenzee , Hertsberg , Schmie- de vergadering der landftanden , en antwoortin derdeberg , Schneeberg , Liebenwerda , Marienberg, zelver naam op de keyzerlyke vooritellirig.
Plauen, Neuftad aan de Orla, Weyda, Delitfch,
LAND-MILITIE, ZO noemt men in 't gemeen het
Wurtzen, Tenftadt en Sangerhaufen. De overige land-volk, dat tot de defenfie gefchikt is. Zie Uitalgemene fteden worden naar de kreitzen verdeelt, fehot.
welke zyn (i.) deKeurkreits, (2.) de Thuringfche,
LANDO, STATO DI L A N D I , een taamlyke landf3.Ule Meifnifche, ( A deLeipziger, (5.) deAarts- ftrek in Italien aan de Genueefche grenzen, tot het
bergfche, (6.) de Voigtlandfche en (7.)deNeuftadt- hertogdom Piacenza behorende.
fche kreits. Deze ftanden van ridderfchap en lieLANDPRBISS, ilot en heeriykheid in neder-Crain ,,
den hebben een raadgevende ftem , en moeten ver- den graaf van Wazenberg toekomende.
.fchynen waar en wanneer ze de landsvorft begeert te
LANDRAMITTI, zie Andramjtti.
hebben, ook hangt de tyd hoe lang een landdag duLANDRECY, LANDRECHihs,'kleine maar welberen zal van de wil des landheers af, en van de ge- veftigde ftad in Henegouwen , daar deSambre vaarwichtigheid der beraadflagingen. Zie Uitfehot,
baar word, de kroon Vrankryk toekomende, welL AND-DROST , is zo veel als een landshooftman. ke het 1659. door den Pyreneefchen vrede gekreLANDECK, vlek in Franckenland, den markgraaf gen heeft. Zy wierd n i z . v a n de bondgenoten belegert , maar dewyl het Corps van Albemarie by
van JBareuth toekomende.
LANDECK, een warmbad inSilefien byReichftein Denain ongelukkig was, wierden zy genoodzaakt
die plaats weer te verlaten.
in 't vorftendom Brieg.
LANDRIA, LANDRIANO, kleine ftad' aan de grenLANDECK , flad in Tyrol aan den vloed Inn.
LANDECK, kleineftadinPomerellen, in'tPoolfch zen van het Milaneefche landfehap Pavia, den graaf
van Taverna toehomende.
Pruiflen.
LANDS ASSEN , ( LANDZATEN ) zo worden in DuitsLANBEKA, ftad in het graaffchap Glats in Bohe- land alle diegene genoemt, welke den keyzer niet
men, aan deSilefifche grenzen, daar eenkoftelyke onmiddelyk onderworpen z y n , maar zo wel voor
minerale bron is.
hun perfoon als ook wegen hun goederen ondereen
LANDEN, kleine ftad en meyery, in hetOoften- ryks-ftandftaan. In een oneigentlyken zin hiet men
ryks Brabant, in 't quartier van Leuven, tuifchen ook diegene een landzaat , die onder de eene oHanaut en Tillemont, daar de hertog van Luxem- verheit woont, en onder een andere zyn goederen
burg den 29.J11I. 1693. koning William en den keur- heeft» welke daarom ook eenperfoon zynkan, die
vorft van Beyeren wel uit het veld heeft geflagen, anders een ryks-ftand is.
snaar ook inden Moedigen ilag 15000.van de befte
LANDSBERG, ftad benevens een oud flotinopperfoldaten heeft laten zitten.
Mmm z
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Beyeren opeen heuvel, die door de Lech befpoelt
word. Zy legt in het gebied Munchen, en heeft
een landgericht. Het land daarom hiet het Lechthal.
LANDSBERG, kleine ftad en amt in MeiïTen, 3.
niylen van Leipzig, Saxen-Merfeburg toekomende,
is voordezen een beroemt Markgraaffchap geweeft.
LANDSBERG , in 't gemeen Nieuw-landsberg genaamt , een taamlyk grote en welgeboude ftad en
pas , benevens een amt en kleine fortres aan de
öiucke , in de Lansbergfche kreits in de nieuwe
Marck Brandenburg aan den vloed Warte, 5. mylen van Cufcrin. Zy dry ft goeden handel met lakens opSilefien en Polen, en heeft het Stapel-recht
op de Watta, en den tol wegens den groten dyk,
die veel van onderhoud koft , ook goede brouweryen, en treflyke wol-markten, met de wol die uit
Polen, Pommeren en de Nieuwe Mark komt.
LANDSBERG, Hot en amt m het hertogdom Twe-

bruggen , dat van de Frantfen in den vorigen oorlog
geruineert is. Onder aan legt het fteedje OberMofcheln.
LANSBERG, oud en meeft vervallen flot niet ver
van deftadMeinungen, in het Hennebergfche gebied
aan de Werra gelegen.
LANDSBERG , kleine ftad in Natangen, in Pruiffen.
LANDS END , een beroemt voorgebergte in de
provintle Cornwal in Engeland.
LANDS GEMEINDE , is de vergadering van alle

mansperionen , die 16. jaren en daar boven oud
zyriy in de cantons Uri, Schweits, Unterwalden,
Zug, Glaris, Appenzell, en in Graauwbunderland,
v/aar in de regerings-plaatzen vergeven, landswetten gemaakt, en de gewichtigfte zaken verhandelt
'worden.
LANDSHFUFDING , betekent in Zweden zo veel
als Jandshooftman, of generaal-luitenant-gouverneur
over een zekere provintie.
LANDSHOOFDEN zyn die gene , die door een
landsheer over een vorftendom of zeker landsgebied
gezet worden , 't welk zy regeren , en is van
de lands hooftluiden geen ander apél als aan de
landvorften zelfs.
LANDSHUT, flot en voogdy het cantonBern toekomende , een myl van Solothurn.
LANDSHUT, gefortificeerde ftad, en de hooftftad
Tan neder-Beyeren aan den vloed lier, benevens
een fterk flot op een heuvel. Daar is een'regering
en een amt, 9. mylen van Munchen.
LANDSHUT, ftad in't erf-vorftendom Schweidnits
san de Bober, naar den kant van Bohemen gelegen , daar fterke handel met garen en lynwaad gedreven word. Voor deze ftad is 1709. volgens de
Oud-Ranftedfche conventie een Luiterfche kerk en
fchool aangelegt.
LANDSKRONE, is een hoge berg in opper-Lufatien, een half myl vanGörlits, van waar mengants
opper- Lufatien over den kan.
LANSKROON , fterk berg-flot in Sundgau aan den
Birsftroom , in de zogenaamde Saltsgau.
LANDSKROON , flot op een berg by Oppenheim
in de neder-Pa'ts.
LANDSKROON , flot en amt in het graafichap
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Marck, niet ver vanSoeft, den koning van Pruiflea
toekomende.
LANDSKROON, vefting in het waiwoodfchapCracau in klein Pqleh.
LANDSKROON, ftad inBohemen in de Chrudimer
kreits zo. mylen van Praag.
LANDSKROON , een hoog fchoon flot en heerlykheid in Karinthien, den graaf van Dietrichftein toekomende.
LANDSKROON, kleine Zweedfche ftad in Schonen,
benevens een fterke citadel en goede haven. Zy legt
aan denoordzyde van de Sont, was voordezen wel
beveftigt, en is verfcheyde malen dan van de Zweden, dan weer van de Denen ingenomen, tot eindelyk de Denen na den groten nederlaag, hier in
het jaar 1677. geleden, dezelve te enemaal'aan de
Zweden hebben afftaan moeten. Hier word jaarlyks de beroemde Johans-mis gehouden , die van
Éngelholm hier naar toe verlegt is.
LANDSTANDEN, zyn zekere voorname luiden uit
den adel en gedeputeerde uit de fteden van een vorftendom of land, welke op zekere tyden te zamen
komen, de voorftellingen van den landvorft aanhoren , daar over raadplegen , en hier op wegens de
fchattingen zekere verdeling maken. Op zommige
plaatzen behoren de prelaten ook onder de landftanden , in andere landen is 'er de adel gants uitgeraakt.
LANDSTEIN , fteedje en flot in Bohemen in de
Bechiner kreits aan de Ooftenrykfche en Moravifche grenzen.
LANDSTRASS, kleine ftad in het hertogdom Crain
op een eyland, dat de vloed Gurck maakt, aan de
Croatifche grenzen. Het flot aldaar en de omleggende heerlykheid Landftrafs komt het daar dicht
by leggende Ciftercienier kloofter zum Brunnen unfer Lieben Frauen toe ; 't welk ook gemeenlyk
Landftrafs genoemt word.
L A NDSTUHL , fterk berg-flot in het Tweebrugfche
gebied, tuflehen Keyzerslautern en Tweebruggen.
LAND TAF EL IN BOHEMEN , word het Cataltrum

of/regifter genaamt, waar in alle graaffchappen en *
heerlykheden , ook adelyke leen-goederen en fteden, die eigentlyktot de kroon Bohemen behoren,
en naar den ftyl der goude bul Regnicolse genaamt
worden, aangetekentftaan, en hun contributien in
de ontfangft-ambachten van de kroon Bohemen betalen, waar onder evenwel de gene, die onder het
Duitfche leenhof behoren, niet gerekent worden *
nademaal een groot ftuk van Meiflen , ook de graven Reuilen, die van Schönburg, het Voigtland,
enz. wel Boheemfche ryks achter-lenen, maar niet
in de land-tafel begrepen zyn , ook aan de kroon
niets opbrengen. Daar van daan komt de fpreekwyze een land-tafel-goed, dat is te zeggen, dat het
koningryk Bohemen ingelyft is. In 't jaar 1609.
hebben de gezamentlykeftanden hun bewilliging tot
een Statuut gegeven, dat de uitlanders, of die geen
land-tafel-goederen bezitten, noch op de landdagen
zullen aangenomen, noch tot de hoge ryks-amten
toegelaten worden.
LAND-TAX BIL , hiet in Engeland dat reglement
van het Parlement, waar door de landeryen en
andere
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indtté onbeweeglyke goederen bevolen worden
LAHGEKFELD. flot en vlek in Franckenland, een
een zekere tax of belafting te betalen.
myl van Neuftad aan de Aifch , den markgsaaf
LANDVOOGDY DER ZES AMBACHTEN , word he- van Bareuth toebehorende.
dendaags in Zwitzerland het zeer ryke dal WagenLANGENHAGEN, Hannoverfche amt-voogdy in 't
thal genoemt, dat onder Lucern in Argow tuflchen vorftendom Calenberg, naar den kant van de Zelliden vioed Rufs en de Aar legt.
fche voogdyen Burgwedel en BifTendorp, waar by
LANDVOOGDY HAGENAU, is een deel van deEl- een groot dorp van den zelven naam legt, 't welk
fas, en begrypt tien lieden benevens haar toebeho- wegens de grote paardemarkt beroemt is.
ren , naamjyk Landau , Weifienburg , Hagenau,
LANGENHEIM, Ciftercienfer abdy en kloofter in
als dehooftftad, Rosheim, Ober-Ehenheim, Key- 't Bambergfche bisdom, rond om met wouden en
fcrsberg, Turckheim, Colmar, Schletitad enMun- wilderniffen omringt.
'fter in het Gregorien Dal. Zy hoort den koning
LANGENKANDEL, zeer lang markt-vlek in de ne~
van Vrankryk uit hoofde van den Munfterfchen vre- der-Palts,.tot het hertogdom Veldents behorende,
de.
2. mylen van Weifienburg, en 3. uren van LanLANDVOOGT , is eigentlyk een Stadhouder. In dau.
opper-Lufatien is dit de hoogfte bediening , welke
LANGENIOIS , groot en welgeboud markt-vlek
tegenwoordig door den koninglyken keurprins van in neder-Ooftenryk, een myl van Crems.
Saxen bekleed word.
LANGEN-SALTZA , ftad, flot en amt in Thuringen,
LAN t> VREDE , is een grondwet van het H.Room- den hertog van Saxen-Weiflenfels toekomende, en
fdie ryk, dewelke 1495. °P den ryksdag reWorms daar nu de Hertoginne weduwe haar verblyf houd.
onder keyzer Maximiliaan opgeftek , en naderhand Zy legt 1. mylen van Muhlhausen aan de Unftrut,
op vele ryksdagen in alle keyzerlyke capitulatien en wierd in febr. 1711. door een groten brand zobekrachtigt is,waar doorliet verklaren van oorlog, pri- danig aangetaft, dat 300. huizen benevens het raadvaat-geweld en onrutl onder de ryksftanden op ftraf huis daar door in de afch gelegt wierden.
van den ryksban of een geldboete van zoo. marken
LANGEN-SCHWALBACH, zie Schwalbach.
goudafgefchaft en weggenomen zyn.
LANGENSTEIN, ilot en amt in 't graaffchapReinLANDWEIBEL, is een gerichtsperioon in Zwitfer- (tein y den heer van Planits toekomende.
land, en zo veel als een Fiskaal in criminele zaken.
LANGÈNZENN, fteedje aan den vloed Zenn, in
LAMFBOURG , kleine ftad in het graaffchap Mau- het mark-graaffchap Anfpach in Franckenland, 3.
rienne in bavoyen , aan den vloed Are , en den mylen van Neurenberg.
berg Cenis , 't welk een beroemde weg naar ItaLANGEROOGE, klein eyland in de Noord-zee,
lien u.
onder Embden behorende.
LANERICX, vlek in het zuiJ-Schotlandfche landLANGE-SAND , groote zandbank in de Noord-zee,
fdiap Guidefdale aan den vloed Cluyd. Deze plaats aan de ooïl-zyde van liet graaffchap Eflex in Engeheeft zitting en ftem in 't Parlement.
land, is gevaarlyk voor de fchepen, welke uit de
LANGELAND, eyland in Denemarken in deOoft- Theems in zee lopen.
f
zee, tuffchende eyjanden Zeeland, Laland enFuhLANGESTRAAT, ZO noemt men een klein landiien, 't brengt veel koorn voort, en heeft den naam ftreek in Holland die aan Brabant grenfl, tuflchen
van zyn langte, dewvl het 6. mylen lang en maar Heusden en 's Hertogenbofch.
een breed is , hebbende maar een ftad , RudkoeLANGESUND, zee-boezem in de provintie Aggerping genaamt, en een myl daar van daan het amt hus in Noorwegen, 4. mylen ten weit van Tonsen flot Tranequer, benevens 16. dorpen.
berg.
LANGEN, fchoon vlekinhetDrie-Eykfche gebied
LANGE W I E S E , een vlek i n ' t vorftendom Oels
op den Frankforter weg, Heflen-Darmftad toeko- in Silefien, benevens een kapel van Chriitns lig--'
mende.
chaam, waar naar toe grote bedevaarten gefchieLANGEN ACKERS SCHANS, of NIEUWE SCHANS, dem
een beroemde Schans aan denDollert in de provinLANGE WIESE , vlek , een uur van Ilmenau ,
tie van Groningen.
dicht aan het Thuringer woud in Thuringen, en
JLANGENARGEN, flot en dorp in Zwaben, 2. uren behoort onder het voritlykeZwartsburgfchegemeene
van Lindau, langs den vloed Argen, die daar in amt Geren.
de Boden-zee valt. Het hoort den graaf van
LANGKAC, LANGEAC , kleine ftad in Auvergne
Montfort te Tetnang toe,
in Vrankryk.
LANGENAU, heerlykheid en groot vlek in ZwaLANGHFIM, zie Langenbeim*
ben, de ftad LJJm toekomende.
LANG HES , zie Langues.
LANGEN AU, Pau! in er-klooft er in Zwaben, tuflehen
LANGIONE , hooft-en relidentie-ftad van't k o :
Tetnang en Lindau.
ningryk Lao in Ooftindien, welke met hoge muren
LANGEN AU, zie Kampelunge.
en diepe grachten beveiligt is, en zeer prachtige geLANGENBURG , LANGENBERG , kleine? ftad en flot bouwen heeft: het koninglyk paleys is zo groot dat
in Frankerüand, den graaf van Hohenlohe toebe- het een ftad gelykt,
horende, 't Is een van de graaflyke refidentie-fteLA.NGO , eyland van den Archipel tegen de kliden.
ften van Natoliën gelegen. De hooftftad hiet ook
LANGENDORF, flot en kamer-goed niet ver van Lango en heeft een goede citadel benevens een
Weiifenfels, den hertog aldaar toekomende.
bisdom.
Mmm
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LANGPORT , ftad in Engeland in de provintie
Sommerfetshire aan den vloed Parret, daar koning
Karel de I. in 't jaar 1645. door de troepen desParlements geilagen wierd.
.
. LANGRÊS , grote en oude ftad m Champagne op
een berg aan den oorfprong der Marne , daar een
preiidiaal als ot>k' een bisdom is , onder den aartsbiffchop van Lion behorende. De biffchop is tegelyk een wereldlyk heer over de ftad, en een van
de oude hertogen en pairs des koningryks.
LANGTOUN, kleine ftad in zuid-Schotland in het
landfchap Mercia , 8. uren ten zuidooften. van Edenburg.
: LANGUEDOC , een van de 12. generale gouvernementen en een van de grootfte en gewichtigite
provintien van Vrankryk , welke ten ooilen door
de Rhone van Provence en Dauphiné afgefcheyden
word. Ten noorden grenft zy aan Forez , Auvergne, Rovergue en Quercy, ten weften aan Gafcogne, en ten zuiden aan Rouffillon en den zeeboezem by Lion. Zy brengt veel wyn , koorn, oly,
zyde en boomvruchten voort, uitgezondert de landflreek van de Sevennes. Men verdeelt deze provintie in drie diftriéten , naamlyk opper-Languedoc,
neder-Languedoc, en de Sevennes. De vaart van
Languedoc, die 1666. begonnen en 1681. geeindigt
is, gaat van de haven Port de Serre aan de Middelantfche-zee tot aan Touloufe, daar zy zich met
de Garonne verenigt. Zy is 30. voet breed, en
heeft 104. Huizen 5 en door dit middel zouden de
vloten uit de Middelantfche-zee in den Oceaan komen, 't welk evenwel tot noch toe niet heeft werkftellig kunnen gemaakt worden. Anno 1721. heeft
de peft fterk in dezeprovintie .gewroed.
LANGUES, landfchap des hertogs van Savoyen, 't
welk ten dele in Piemont , ten dele in Mont térrat legt, en een vruchtbaar en wel beboud land is,
tuffchen de rivieren Stura, Tenaro en Belbo. Het
word in opper- en neder- Langues verdeelt, waar
van het eerftgenoemde ten zuiden aan de Genueefche grenzen, het laatite tegen 't noorden tuffchen
Albi en Afti gelegen is.
LANGWEDEL, Hot en amt in 't hertogdom Bre-

men, niet ver van Verden.
LANHOSO, LINDOSO, gefortificeerde ftad en Hot

in de Portugeefche provintie Entre Minho y Dou10, 3.mylen van Braga.
LANIA, ftad in de Chineefche provintie Peking.
LANNEBOURG , zie Lanebourg.

LANNOY, graaffchap, Hot en kleine ftad indecaftelany Ryffel in Vlaanderen , 2. mylen vanRyileï,
waar van het beroemde graaflyke geilacht van Lannoy den naam voert.
LANQUART , vloed in Graauwbunderland , die
beneden Chur in den Rhyn valt.
LANRIGK, kleine ftad in zuid-Schotland in de provintie Cluydesdale aan den vloed Cluyd 7. uuren van
Glaicow.
LANS , een lang geweer van hout , dat aan den
greep zeer dik, maar van voren met een yzerepunt
voorzien is. Men gebruikt ze tegenwoordig nergens
meer toe als tot, Jret ringfteken.
LANZERN, oudflot, vlek en heerlykheid van 30.

LAN. LAO. LAP.
dorpen in Sundgau , 2. mylen van Bazel , dat dé
koning van Vrankryk de Heren van Hörwart v er«
eert heeft.
LANSTBIN , zie Lohnftein. *

LANTAREN,-zie Pharus.
LANTIONE, een foort van vaartuigen in China*
welke op ieder zy 8. roeibanken hebben. By ieder
bank zyn 6. roejers , en deze fchepen zyn de galeyen taamlyk gelyk. Zy worden 't meeft van de
zee-rovers gebruikt.
LANTOSCA , kleine ftad in het graaffchap Nizza
in Piemont , aan den kleinen vloed Vifubia gelegen.
•. .
LANUGI, markgraaffchap in Italien, den groothertog -van Florencen toekomende.
LANZIGK, kleine ftad in Pomerellen, in'tPoolfch
Pruiffen.
LANZO, ftad in Piemont in 't gebied van Turin,
aan den vloed Stura.
LANZUG , ftad en flot in klein Polen, den vorft
van Lubomirsky toekomende.
LAO , grote vloed in Indien, die uit een meir in
de provintie Junnan aan de grenzen van China ontfpringt, en in't koningryk Lao vaarbaar word, zich
hierna in 2. armen deelt, waar van de een ten weften door Pegu in de golf vanBengale loopt, maar
de andere zich in het koningryk Lao in verfcheyde.
rivieren verdeelt, welke meeft fchepen dragen, en
het land zeer vruchtbaar maken.
LAOJ, LAOS, koningryk in Indien, aan de over*
zyde van de Ganges, 't welk ten poften aan Tonquin , ten zuiden aan Camboja , ten weften aan
Siam en Pegu, ten noorden aan Ava grenft. Dit
koningryk heeft zyn eigen koning, die evenwel den
keyzer van China een jaarlykfche fchatting geeft,
Het is overal met bollenen omringt, en heeft veel
olyfanten en eenhoornen , is ook zeer fterk bewoont. De koninglyke hooftitad hiet Lanchang.
LAODICEA , NOVE LÏ:FKE , KIHISSAR , ftad aan

den vloed Lycus in Phrvgien in klein Azien. Zy is
hedendaags meeft geruineert, maar heeft noch een
aartbiffchoplyken zetel, waar onder 6. biffchoppen
behoren. Men vind noch een ander Laodicea in
Syrien aan den berg Libanon, Illadchies of Liche
genaamt, en noch een ander in Medien.
LAON , ftad in het gouvernement van het eyland
van Vrankryk, en de hooftitad van het kleine gebied Laonois. Zy is groot en beveiligt, ook heeft
zy een biffchop,onderden aartsbiffchop vanRheims
ftaande, die den titel van hertog voert, en een van
de 12. oude pairs van Vrankryk is.
LAPEDRA, voorgebergte op het eyland Majorca.
LAPLAND , groot , koud en onvruchtbaar landfchap in Europa, 't welk ten noorden aandeYs-zee,
ten zuiden aan Finland, ten ooften aan de Witte-zee,
en ten weften aan Noorwegen grenft. Het word
verdeelt in het Deenfche of Noorweegfche, anders
ook Finmarken genoemt, dat tot de provintie Waf dhus gerekent word; het Mofcovitifche, 't welk in
drie diftriclen verdeelt word, naamlyk Mourmanskoy-Leporie, Tc :skoy-Leporie, en BellamoreskoyLeporie;en einddyk in het Zweedfche-Lapland. Dit
laatfte is groter als de andere twe te zamen, en be-

LAP. LAR;

LAR. LAS; LAT. LAV.
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jftaat uit 5.'gebieden, welke zyn Uma-Lapmarck;
L A R T A , A R T * , oud-tyds Ambracia, een volkPitha-Lapmarck, Torne-Lapmarck, en Kimi-Lap- ryke ftad in Epiris, aan de golf van Larta in Griemarck. Het gantfche Zweediche Lapland is in de kenland, wierd 1717. op 't naderen der Venetiabreedte 60. en in de lengte 164. mylen groot, en nen van de Turken verlaten, en m tegendeel door
heeft anders geen (leden als 31. dorpen of vlekken, de eerftgenoemde belegert, waar door de Venetianea
waar in men 11. kerken vind, die maar uit balken van de gantfche golf van Larta meefter wierden.
én planken te zamengeflagen zyn. Men vind in dat
LASCAR, ftad in Bearn in Vrankryk, benevens
land yzer, lood, koper, cryftal en paarlen, het is een biftchop , onder den aartsbiffchop van Auch
vol rotzenen bergen, en bovenmaten koud; maar ftaande.
.daar by heeft het fchone zobelen , hermelyn, marLASCARO, (CAPO), een voorgebergte op het Veders en andere koftelyke Pelteryen. De inwoners netiaanfeh eyland Corfu, 't welk zich ten ooften in
£yn grote, fterke en yflelyke luiden, en noch zeer de Jonifche zee uitftrekt.
aan de afgodery en het bygeloof overgegeven, alLASKO , ftad in het waiwoodfehap Siradien in
hoewel de koning van Zweden Karel XI. zelfs in de groot-Polen,
voorgaande eeuw daar een reys na toegedaan heeft,
LASLAU, zie Lo(lm>
/
veel kerken en fenolen laten bouwen, ook verfcheyLAS NAVES DEL MARQUES , ftad in nieuw Caft>
de boeken in de Laplantfche taal doen drukken, en lien in Spanjen, 3. mylen van 't Efcuriaal, is door de
het land gezocht heeft te befchaven. Zy hebben 's lakènmakery bekent.
jaars in den zomer drie maanden na malkander dag,
LASPKE , LASPE , zie Laafphe,
en even zo lang in den winter nacht, in welken tyd
LASSA , ftad óp het eyland Gandia in 't gebied van
zy maar een kleine fchemering befpeuren.
Retimo.
LAPT-AU, ilot,vlek en kamer-goed in 'tBrandenLASSACH, zie Lab/k.
;
bürgs Pruiffen in de provintie Samland.
LASSAN, ftad in het GuSkowifche diftricl in voorLAK , zie Lahr.
Pommeren, aanden vloed Pene, tuilchen Anclam
LAK , is de hooftftad ener provintie van den zel- en Wolgaft.
yen naam in Perzien , heeft een fterk kafteel op een LassEN, in 't Poolfch Laszin, klein ileedje in 't
b e r g , waar in de ftaatsgevangens bewaart wor- Poolfch PruifTen , hoort tegenwoordig onder het
den.
waiwoodfehap Culm.
LARA, LARAD, ftad in o-ud-Caftilien, aan den
L A S T , is een fcheepsgewieht, ennaar het ondervloed Arianza, waar van een oud en beroemt ge- fcheyd van de plaatfen.4o.tot45.centzers zwaar. In
Holland maakt een lalt 4000. pond, of2.tonnen.
flacht den naam gekregen heeft.
LARACHE , HARIS , ARATS , L I X E , ftad en vefting

in 't koningryk Fez in Africa, daar de vloed Larache
zich in de Atlantifche zee giet, heeft een fterke citadel en een haven. Zy is 1689. door den keizer
van Fez en Marocco den Spanjaarden ontweldigt.
LARGERO, kleine, maar goede en na de nieuwe
manier gefortificeerde ftad op het eyland Sardinicn.
L A R G I S , kleine ftad in zuid-Schotland, in het
landichapRenfronna aan den oever der zee,
LARICCIA, zie Anccia.

L A R I N , is een oude Arabifche munt van te fainen gebogen draad, in de midden een weinig plat
geilagen en daar op geftempelt. Zy is in 't ooiten
van Perzien af tot op het eyland Ceylon gangbaar,
en geit omtrent 9. ftuyvers.
LARINA, kleine en woefte ftad in het Napelfche
graaffchap Molifla , benevens een bisdom, onder
-den aartsbifïchop van Benevento ftaande.
\ L AR ISSA, hooftftad in Theftalien in Griekenland,
aan den vloed Peneus, welke een van de befte fteden in Griekenland is, en een aartsbiiichop heeft.
I.ARISSA, Turkiche ftaa in Soria, heeft een biffchop, onder den aartsbiiichop van Apamea ftaande , en is flecht beweent.

LAST KOORN is in Holland 27. mudden, of 108,

fchepels.
LASTSTAADJE , is de plaats van een voorftad in
verfcheyde fteden aan de Ooftzee, daar de fchepen
aanlanden , hun waren" uitladen , en tol betalen.
Diergelyke vind men te Stettin, Riga, Coppenhagen, enz.
L As TR E , zie Agufta.
LATERANÜM , de kerk van St. Johannes te Romen,
v/elke de voornaamfte van den pauflyken fioel geacht word. 't Is een groot en koftlyk gebouw, en
dicht daar by ftaat het Lateraanfche paleys van den
paus, door Sixtus V. geboud.
LATICZOW , ftad in opper-Podóïien in Polen,
aan den vloed Bug, benevens een Gaftelany.
., LATIIXUDO,HOOGTE, H A U T E Ü R , is de tufleben-

wydte van een zekere plaats tot de evenaar-lyn.
Deze diftantie is altyd gelyk met de Pools-hoogte
van den horifont van een,zulke plaats. De hoogte word
Noordlyk genoemt, wanneer de plaats tuilchen de
linie en den noord-Pool begrepen is ;<zuidlyk ,• wanneer de plaats tuilchen de linie en den zuid-Pööl legt.
LATOWITZ,," itaden üot in Polen, niet ver van
Warfchau.
LA:TRONUM' INSULT , zie 'Larrom.

LATSKY,ftad
LARRQNS, LES ISLES DES L A R R O N S , DE LAS
VELAS, DE LA SAPANA, MARIANES, zyn 20. ey- len.

in het waiwoodfehap Ruflien in Po-

LAVAGNA,kleine ftad benevens den titel van een
landen in den Archipel van St. Lazarus, tuilchen
den Üofterichen-Oceaan en de Stille-zee. De Span- graaffchap by den mond van den vloed i avagna
jaarden hebben zich eniger maten daar vaftgeinaakt, of Entella,'in het Genueeiche gebied, de graven
pin hun febeeps;vaarten van Peru naar dePhilippyn- van Fieichi toekomende.
LA VAL, ftad in Vrankryk inliet Jandfdiap Maifche eylanden te bevorderen,
....."
ne^
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LAV,

LAU.

n e , aan den vloed Mayenne, zy hoort den hertog
van Trernouille toe , en is beroemt wegen haar
linnewevery.
, .
LAVANSON, vloed in Zwitzerland, heeft zyn oorfprong uit een bron, welke tuflchen de beyde in t
canton Bern leggende bergen Chevilhs en Anceinde ontfpringt.
,
LAVANT, ftad, zie St.Andreas.
LAVANT vloed welke in opper Stiermarken ontfpringt, en zich in de Draw ftort.
LAVANTHAL , is een deel van het hertogdom Karinthien, dat tot het bisdom Bamberg behoort, en
waar in St.Leonhard gelegen.

laatft genoemde ftad, daar zich voor enige jaren ee»
gezondheidsbad heeft opgedaan.
LAUDA, LAUDEN, ftad, flot en amt aan deTauber, tuflchen biflehopsheim en koningshofen, in 't
bisdom Wurtsburg in Franckenland.
LAUDER , de hooftftad van 't kleine Iandfchap
Lauderdale in zuid-Schotland.
LAUDICK, kleine ftad in groot-Polen, aan den
vloed W-arta i n het waiwoodfehap Kalifch.
LAUDUM, is by de Juriften, en ftaatkundigen een
vergelyk of Reces, welke over een ftrydige zaak
opgeftelt word, en waar in men zich omtrent zekere artykelen met elkander vergelykt. Anders
LAVANT-MUND , LAVENMUND , ftad en flot in noemt men ook Laudum de uitfpraak van een verKarinthien,daar zich de vloed Lavant met de Draw koren fcheydsman.
LAUDUM HEILBRONNENSE, is het vergelyk dat in
verenigt.
LAVARTOW, kleine Had in klein Polen, 3. mar- 't jaar 1667. te Heilbron gemaakt is, door 't welk
len van Lublin, de vorftin Lubomirski toekomen- de zware itryd over de Wildfangs zaak in de Palts
afgedaan is.
de.
LAVB , kleine vloed in het Neerlandfche graafLAVAUR , kleine ftad in opper Languedoc aan
den vloed Agouft, benevens een bisdom, onder den fchap Artois, die zich met den kleinen vloed Louane
verenigt, en by la Gorgue in de Lis of Leye
aartsbiflehop van Thouloufe behorende.
LAUBACH, LABACH , LAYBACH, fchone en wel- valt.
L A V E L I A , zie Lavkllo.
geboude hooftftad aan den vloed Laubach in nederLAUENAu,amt en vlek aan deAue ih 't hertogCrain, heeft een fchone grote Domkerk en een vryen
biflehop, die onder geen aartsbiflehop itaat, en een dom Calenberg, legt onder de naburige bergen in
ryksftand is, doch evenwel geen zitting en Hem op een fchone vruchtbare landsdouw, en hoort den
de ryksdagen heeft. Zy heeft een flot op een heu- keurvorft van Hannover toe.
LAUENBURG , hertogdom in de neder-Saxifche
vel leggen, waar op een keyzerlyke burggraaf refideert, gelyk ook een landhuis, waar in de land- kreits aan de Elf, tuflchen het Mecklenburgfche ,
ftanden van Crain te zamen komen, Voor enige Luneburgfche en Holfteinfche gebied , 't welk
jaren hebben hier enige geleerden een Genoodfchap voordeeze zyn eige hertogen uit het huis Saxen had,
opgerecht, dat zyAcademiam operoforum noemen. die 1689. met hertog Julius Francifcus uitgeftorven
Men vind een andere plaats in Crain, welke klein- zyn, en tegenwoordig bezit het 't keur-huis HanLaubach genoemt word, en waar onder een fraai nover. De hooftftad hiet ook Lauenburg , legt
vlek legt, Opper-Laubach of Naupcrtus geheten, aan de Elf, heeft boven op een berg een vorftlyk
't welk voordezen een ttad geweelt is, en 3. mylen huis, en is een pas over gemelden vloed.
van de ftad Laubach legt.
LAUENBURG, heerlykheid, amt en ftad aan den
LAUBACH, vloed in het hertogdom Crain, welke vloed Lebe langs de Ooft-zee, 7. mylen vanDantby Opper-Iaubach ontfpringt, door de ftadLaubach zig , in 't hertogdom, Cafluben , den koning vaa
vliet , en een myl daar van zich met den Sau- Pruiflen als een Poolfch leen toekomende.
ftroom verenigt.
LAVENMUND , zie Lavant-Mund.
LAUBACH, kleine ftad en heerlykheid inWefteraLAUENSTEIN, fteedje in neder-Karinthien aan de
vien , was de refidentie-plaats des overleden graafs grenzen van Crain, 2. mylen van Volckmar.
en keyzerlyken Evangelifchen prelidents te Wetslar
LAUENSTEIN, amt en berg-flot in Voigtland,
Frederyk Ernft van Solms - Laubach , 6. mylen aan den vloed Loquiz, niet ver van de Thuringvan Franckfurt aan den Main , en 3. van Fried- fche grenzen , den markgraaf van Bayreuth toekoberg.
mende , die het voor enige jaren aan den koning
^ LAUBEN, een van de zes fteden in Opper-Lufa- van Pruiflen verpand heeft.
LAUENSTEIN, flot en fteedje in de aartsbergfche
tien, aan den vloed Queis, 3. mylen van Görlits,
dicht aan de Silefifche grenzen. Zy hoort keur- kreits in Meifïen, niet ver van Altenburg, een heer
Saxen toe , en daar is een Katholyke nonnen- van Bunau toekomende.
kloofter.
LAUENSTEIN, berg-flot, amt en vlek in 't vor; LAUBENBERG , kleine ftad in Zwaben in Algow , ftendom Calenberg, den keurvorft van Hannover
toekomende, waar rïaar een ftreek lands tot aan
3- tnyl van Lindau.
LAUCHA , kleine ftad in het gebied van den her- de Leine den naam voert.
LAVENTHAL , graaffchap in Karinthien, dat de
tog van Saxen-WehTenfels, een myl van Freyburg
landftreek aan den vloed Lavant in zichbegrypt 5
in Thuringen.
LAUCHART , kleine vloed in het graaffchap Ho- waar in St. Andreas de hooftftad is.
henzollero , welke , na dat hy dit graaffchap beLAVENZA, kleine, maar aardige en vermaaklyke
fpoelt heeft, eindelyk in den Donau valt.
ftad aan de Liguftifche-zee in Italien, daar de kleine
LAUCKSTEDT, kleine ftad, fraai flot en amt on- vloed Lavenza in dezelve valt, in het gebied van
der 't ftift Merfeburg behorende, een myl yan de den hertog van Mafla en Carrara gelegen.
LA-"

LAU.

LAU
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fcrAVEREN', BOEGKRÜISSEN, dit betekent zo veel
LAVORO, zie Terra di Lavcro]
als zich met liet fchip zoveel het mooglyk is tegen
LAUPHEIM, vlek benevens 2. floten in Zwaben
den wind houden, dan eens met het ftierboord of 1. mylen van Ulm, naar den kant van Biberach.
ie rechte zyde, dan niet het bakboord of de linke
LAURAGAÏS, een gebied benevens den titel van
zyde des-ichips, ondertuffchen dat men het met een graaffchap in opper-Languedoc.
de boog of fnuit dan op de eene zyde draait, dan
LAURIEGE, zie Aurige.
weer op de andere wendt. Dit gefchied wanLAURINGEN, STAD LAURINGEN, kieme ftad tn
neer het tegenwind is , en men verhinderen wil amt in 't bisdom Wurtsburg, 1. mylen van de vefdat het fmip niet al te ver van den voorgeno- ting Koningshofen,
men kours afraakt. Laveren biet ook zich naar
I>AURioL,ftad in Dauphiné in Vrankryk aan den
den tyd fchikken, gedult hebben, toezien hoe men vloed Drome welke nu beveftigt is gewor.zyn zaken bevorderen moge , den ltonn ontwy- den.
ken.
LAUSANE, grote ftad in Moldavien, 6. Ongarifehe
LAUFF , kleine ftad en flot in Franckenland aan mylen ten ooften van Jaffi.
de Pegnits, z. mylen van Neurenberg, waar onder
LAUSANE , redelyk grote ftad in het land van
zy ook behoort.
Vaud in Zwitzerland, een vierendeel myl van het
LAUFFEN, oud-flot op een heuvel aan denRhyn, Geneeffche meir. Zy heeft een beroemde Univereen half uur van Schaf liaufen in de voogdy, die fiteit, in 't jaar 1536. gefticht, en ftaat onder het
men in 't gemeen im LaurFen noemt. Het hoort canton Bern, gelyk deszelfs landvoogt tegenwoorliet Canton Zuiïch toe, en hier is de grootfte Rhyn- dig op het biüchoplyke flot refideert, en over htv.
val, zie Rhynval.
omleggende land te gebieden heeft. Want zedert
LAUFFEN , ftad in Zwitserland, den biffchop van dat deze plaats den hervormden Godsdienft omhelft
Bazel toekomende.
heeft howd zich de biffchop, die onder den aartsLAUFFEN, kleine ftad in het aartsbisdom Salts- biflehop van Befancon ftaat, te Freyburg op.
burg,2. mylen van de ftad Saltsburg,daar de aartsLAUSIG, fteedje in Meiffen, een myl van Colfeiffchop een fraai refldentie-flot heeft.
dits, onder 't amt Coldits behorende en keur-Saxen
LAUFFEN, markt-vlek aan de Traun in Ooften- toekomende.
jyk.
LAUSSNIG , flot en amt in de Meiffenfche kreits *
L^EUFF^M, kleine ftad benevens een flot op een anderhalf myl van Radeberg.
heuvel aan den Neekar, in 't hertogdom WurtemLAUSSNIG , vorftlyk Saxifch flot by Eifenberg ia
berg in Zwaben.
het bofch aan de Thuringfche grenzen.
LAUFFI.NBURG , een van de vier woudfteden in
LAUSSNITZ, vloed in de Bechiner-kreits in BoZwaben, welke beveiligt is, en door een brug van el- hemen , welke in de Moldau valt.
kander gefcheyden, ook door een brug weer vereLAUSTINE, vloed in Vrankryk in Franche Com^
nigt word, 8. uren van Bazel. Het grootfte deel té.
van de ftad legt op de linke zyde aan een berg,
LAUSTON, zie tancefton.
waar op het flot legt, en hier op woont de Oo- LAUTENBACH, vlek, flot en amt in hetftift Wurtsftenrykfche landvoogt. Hier is de twede Rhyn- burg, niet ver van Carlftad.
val.
LAUTENBURG ,fteedje in het landfehap Michelow
LAUGINGEN, LAUINGEN , kleine ftad benevens in 't Poolfch-Pruiflen.
een flot aan den Donau in 't hertogdom Neuburg,
LAUTENTHAL, berg-ftad op den Hartz , welke
waar onder zy ook behoort. Hier legt een brug Hannover en Bronswyk in 't gemeen bezitten.
over den Donau, waar over de keurvorft van BeyLAUTER , kleine vloed in de neder-Palts, welke
cren na den groten Hochftedter flag 1704. zich zich beneden Creutzenach in de Nahe ontlaft.
naar Ulm retireerde.
LAUTER, vloed in 't Wurtembergfche, die anderLAVIELLO, LAVELLO , kleine ftad in Bafilicata half myl boven Eflingen in den Neekar valt.
in Napels, benevens een aartsbisdom , onder den
LAUTERBACH , kleine ftad in opper-EIfas , een
aartsbiffchop van Bari behorende.
halve myl van de abdy Murbach, waar onder zy
LAVINO , vloed in het Bologneefche gebied in ook behoort, t
ïtalien.
LAUTERBACH, ftad op den Vogelsberg in opperLAUKÏSKEN , fteedje en ilot Frederiksburg ge- Heffen, de heren van Riet-Efel toekomende, 3.
naamt, in 't Brandenburgs Pruiffen.
uren van Alsfeld , en even zo veel van Schlits.
LAUMELLINA , LOMELLINA , landfehap in het Hier word een grote handel met linnen-garen gehertogdom Milaan, langs de P o o , tuffchen Pavia dreven.
en Cafal , 't welk nu van Milaan afgezonden ,
LAUTERBACH, een klein fteedje in 't vorftendom
en door den keyzer erflyk aan den hertog van Sa- Glogau in Silefien.
yoien overgelaten is.
LAUTERBACH, berg-ftad in de Elleboger kreits in
LAUNA, LAUNT, koninglyke ftad in de Satzer- Bohemen, daar het befte tin in grote menigte gekreits in Bohemen aan den vloed Eger, 7. mylen graven word.
van Praag; de flakken en leeuwrikken van Launa
LAUTERBACH, kleine berg-ftad in 't vorftendom
zyn de befte van gants Bohemen,
Grubenhagen , is zeer ryk van zilver-mynen, en
LAUNSTOM, zie Lancefton*
hoort den keurvorft van Hannover toe.
"
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aan den vloed Yiao, en een deel van de ooft-IndiLAUTERBERG , Zie Lutterberg.
.
,
LAUTERBUR<J, ftad tot het bisdom Spier beno- fche-zee , ten weften en noorden aan de grote
rende, in de neder-Elfas , niet ver van Weiiien- Chineefche muur, ert ten zuiden aan de provintie
Pecheli grenft. De Tartaren hebben dezelve in het
LAUTERBURC , fraai berg-flot met ver van de jaar 1630. bemachtigt, en zyn daar door in China
flad Coburg, aan den kleinen vloed Lauter, welke gedrongen. De Inwoners zyn goede oorlogsluiden,
maar zo veel onbequamer om kunften en wetenfchapby Coburg in de ïtfch valt.
LAUTERECK, fchoon flot, beveiligde ftad en amt pen te leren. In deze provintie zyn maar tien of
aan den vloed Lauter in de neder-Palts, daar den twaalf fteden.
LEAOYANG, een der voornaamfte fteden in de
Paltsgraven aan den Rhyn van de Veldentfifcbe
provintie Leaotung in het koningryk China in Alinie gerefidecrt hebben.
LAUTERN, keur-Paltfifch opper-amt, flot en ileedje zien*
in de neder-Palts.
LEARMAUTH, kleine ftad in de provintie NortLAUTERN, aanzienlyk flot aan het oude Rems- humberland in noord - Engeland.
•thal in Zwaben, den vorftelyken Prooft van El- LEBE, kleine vloed in 't hertogdom Pommeren,
wangen toekomende.
maakt het Lebifch meir uit, dat by de 3. mylen
LA*UTERSHAUSEN , fteedje in Franckenland , de groot is, en valt eindelyk in de Ooft-zee.
markgraaf van Anfpach toebehorende , daar de
LEBE , Brandenburgs fteedje aan de Lebe, in de
vloed Altmuhl ontfpringt.
heerlykheid Lauenburg , in 't hertogdom CafluLAUTERSTEIN , keur-Saxifch amt en vervallen ben.
l o t in de Aartsbergfche-kreits in Meiflen, aan de LEBEDA, LEPET)A, LEBIDA , een onbewoonde
Boheemfche grenzen. Het amt word tegenwoor- zee-haven in 't koningryk Tripoli in Africa, waar
dig van Olbernhau gedirigeert.
van daan de koning van Vrankryk in 't jaar 1699.
LAUTREC, kleine ftad in Albigeois inLanguedoc, vier en vyftig fchone marmere pylaren halen liet,
op een berg daar koftclyk wyn waft. Zy heeft den welke tot opbouwing der nieuwe koninglyke kapel
titel van een Vicomté of burggraaffchap.
te Verfailles gebruikt wierden.
LAUTUNIENS , zie Almomvides,
LEBEDIN, ftad in de Ukraine.
L A U W I S , zie Lugano.

LAuzujhiet een van de 3.gezintheden welke de
Chinezen onder zich hebben. Zy heeft haren oorfprong van een Wysgeer van dezen naam, die ten
tyde van Confucius geleeft heeft.
LAWANTZEN , wierden de Duitfchen in den vorigen oorlog van de Malcontenten in Ongaryen ge^ïoemt.
LA-WBNA*J, zie Lauenm.
LAWEN&TEIN, zie Lnuenffcin.

LAWERS,LABICA>, rivier in de provintie vanGrë«ilingerr, die zich in de Duitfche-zee ftort.
LAXENRURG , aangename plaats in neder-Ooftenryk, aan den kleinen vloed Schwecha, 2. mylen
^an Wenen, daar de keyzer een vermaaklyk flot
'di fchonen diergaarden heeft, en zich meelt in 't
•voorjaar «iet de reiger-jacht gewoon is te verraaien.
LAY, vloed in Vrankryk, in de provintie Poitou, dk zich in de Aqtiitaanfche-zee Hort.
LAYBACH, zie Lmbach.

LAZACH , koningryk en ftad in 't gelukkig AraIiien in Azien. De Turken bezitten het tegenwoordig.
LAZARI ARCHIPELAGUS of de Archipel van St.

iLazarus , legt tufichen den oofter-Oceaan en de
Zuid-zee.
LEADiNAtA, beveiligt vlek in het Paduaanfche
gebied aan den vloed Adige.
LEAX , kleine ftad benevens een flot in Lyfland
aan de Ooft-zee.
LEAO, ftad in China, en een der grootfte van
cie provintie Xanfl.
LEAOTUNG , gróte provintie van het keyzerryk
China-, buiten de grote m u u r , w e l k e ten ooften

LEBERTHAL, LOBERTHAL, een zeker gebied aan

de Elfafche grenzen, waar in verfcheyde fteden,
ook zilver- en goudmynen te vinden zyn, welke
ten dele aan Lotteringen, ten dele aan Rappolftein behoren.
LBEGUN, zie Löbegin.

LEBRIXA, ftad in Andalufien., niet ver van den
vloed Guadalquivir in Spanjen.
LEBUS , kleine ftad en amt aan de Oder, in de
middel-marck Brandenburg, een myl van Frankfurt. Is voor dezen een geeftlyk ftift en bisdom
geweeft,dat naderhand naar Furftenwald verlegt is3
en de omleggende landftreek word de Lebufifche»
kreits genaamt.
LECCE , LECCI , grote en volkryke ftad in Otranto in Napels, en de reftVdentie - plaats van
den Gouverneur dezer provintie. Zy heeft een
bisdom, onder den aartsbiftchop van Otranto ftaande.
LECCO, ftad, benevens den titel van een graaffchap, aan het meir van Lecco in het Corner gebied in het hertogdom Milaan, het graaflyke huis
van la Tour en Taxis toekomende.
L E C H , vloed die in Tyrol ontfpringt, tuftchen
Beyeren en Zwaben doorvliet , en zich beneden
Donauwert tegen over Pappenheim in den Donau
giet.
LECHA , eyland in de provintie Kerman in Perzien , heeft een redelyk vruchtbaren grond.
LECHENICH, kleine en beveiligde ftad in 't aartsbisdom Keulen.
LECHEELD , is een fchone en vlakke grond
om de ftad Augsburg , naar den kant van
Beyeren toe , door den welken de Lech
vliet
LECH-

LEG. LED. LEE.
LECHTHAL , zo hiet een zeker landftrcek aan
deLech in opper-Beyeren, die om Landsberg herom
legt.
LECHTLAND , fiad in Gloceitershire in Engeland.
LECIO , itad in het hertogdom Ferrara in Italien,
by welke men enige hete bronnen met zo veel geiveld ziet hervoor dringen , dat derzelver water
over de tien voet hoog fpringt.
LECK, een grote arm van den Rhyn, welke zich
by Wyk te Duuritede in het fiift van Utrecht van
den Rhyn afzondert, en zich boven Rotterdam in
de Maas ontlait. Men meent dat het een vaart is
die door Corbulo gegraven is.
LECHBRUCK, itad aan de Lech, by een brug die
daar over legt, in Zwaben.
LECK WORDEN,zegt men van een fchip, wanneer
het een ongemak gekregen heeft, dat het water met
al te veel geweld daar in dringt.
LECTORES , lezers onder de Roomsgezinde Geeftlyken, zyn de twede foort van de mindere ordens,
dien by hun inwying het boek, waar uit zy lezen
zullen, met deze woorden toegerykt word: Neem
het, en wees een verkondiger van Gods woord,
op dat, indien gy uw amt getrouw en vlytig. waarneemt, gy een deel met diegenen ontfangt, die
Gods woord van den beginne wel bedient hebben.
Aan vele hoven, als in Vrankryk en in de Palts,
bekleden de Ledores een hof-amt, welke den
landsheer in zyn vertrek geeftlyke en wereldlyke
zaken voorlezen moeten.
LECTOURE, LAICTOURE, LEICTOURE, itad aan

den vloed Giers in het landfehap Armagnac in Gafcogne op een berg, en met een iterk flot voorzien.
Zy heeft een bisdom, onder den aartsbiiTchop van
Aux behorende, en kan voor een grensveiting tegen Spanje pa (Teren.
LEDA, kleine itad in opper-Ongaryen, 2. mylen
van Zeckelheit.
LEDEN, vloed in Engeland, die in de provintie
Hereford ontfpringt en in de Saverne vak.
LEDEN , adelyk vrouwen ftift van den Proteftantfchen Godsdienft in het graaffchap Tecklenburg.
LEDESMA , kleine ftad in 't koningryk Leon ,
aan den vloed T o r m o , is wegens haar legging eiiigfins iterk. Zy legt omtrent 7. Spaanfche mylen
van Salamanca en heeft goede baden, waar onder
een met namen Ledefma, welke de Spanjaarden
byna voor een Univerfeel geneesmiddel houden.
Naar deze plaats laat het bekende graaflyke geflacht
van Ledesma zich noemen.
LEDETSCH, itad, flot en pas in de Czaflauerkreits in Bohemen, aan de Sazawa.
LEE DE , heerlykheid in Vlaanderen , anderhalf
mylen van Aloft en 2. van Dendermonde.
LEEDE , itad in Yorckshire in Engeland aan den
vloed Aire, waar over daar een fchone brug legt.
Zy is wel bewoont, en dryft goede koopmanfehap
in Lakens.
LEEFDALEN, een vlek, en de oudite vrye heerlykheid in Brabant, 2. mylen van Leuven.
LEEK , Itad in Staffordshire in Engeland.
LEEN , is een land of goed, 't wejk een vafal of
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leen-man van zyn leen-heer bezit, onder bedin*
dat hy hem den eed van getrouwheid zal afleggen t
en in oorlog of vrede zekere dieniten doen,
LEENBRIEF, is een bewys-brief van een verkregen beleening, dien voorheen zekere getuigen onderfchryven moeiten , maar tegenwoordig is hy
geldig genoeg, als 'er het grote zegel van den opper-land-vorit onderhangt,
LEENPLICHT , is de eed dien een vafal zyn leenheer voor het leen aflegt.
LEERDAM , kleine Itad benevens den titel van
een graaffchap aan den vloed Lingen in de provintie Holland. Zy hoort onder de nalatenfchap van
den prins van Oranje, koning Willem den derde
van Engeland.
LEEROORT, beroemde veiting in het graafTchap
Embden, een quartier van Leer , daar de vloed
Lee in de Eems valt, tegen de Gröningfche grenzen.
LEERPOLE, LEVERPOOL, kleine Itad in Lancafter in Engeland aan den mond van den vloed Merfey in de lerfché zee, benevens een wyde haven.
Deze plaats heeft zitting en item in 't Parlement,
en dryft goeden handel.
LEEUWE, zie Sout-Leeuwe.

LEFFNDINA, itad op het eyland Candia in het
gebied van Canea.
J^EFFINGEN, beveitigt dorp en pas in Vlaanderen, tuflehen Nieuw-poort en Brugge, 't welk de
Franfchen in 't jaar 1708. veroverden, maar ook
haait weer verlaten moeiten.
LEFFY, LUFFEE, vloed in Ierland, die by Du-

blin in de Ierfche-zee valt, en 15. mylen daar van
zyn oorfprong heeft, maar in zyn loop een groten
ilinger neemt.
LEGAAL , rechtmatig , gelyk het in de wetten
vcrordineert is.
LEGATUM, hiet het gefchenk, dat iemand van
den overleden gemaakt is, en van de erven moet
betaalt worden. Legatum ad pias caufas, hiet een
vermaking tot vrome zaken» als kerken, fchoien,
gaithuizen, enz. Legatarius hiet die gene, dien iets
by uiterite wille vermaakt is.
LEGATUS, wierd by de Romeynen in een gants
anderen zin verllaan als hedendaags, nademaal in
oude tyden zekere bedieningen by de Romeinen
met dezen titel genoemt wierden. Wanneer de
Roomfche veldheren te velde trokken, wierd hun
een Legatus toegevoegt, gelyk men noch hedendaags
de generaal-luitenants heeft. De Senaat noemde
ook die gene, die zymet een laft naar 't leger zonden, Legatos. Zo kregen ook die perfonen, welke
uit de Roomfche provintien naar Romen gezonden wierden , en by het Roomfche volk of den
raad iets voor te dragen hadden , dezen titel. Maar
alle deze betekeniiTen vervallen hedendaags, nademaal de toeltand der itad Romen te enemaal veran*
dert is.
LEGATUS, zie Gezant.
LEGATUS of NUNTIUS , zo worden de geheime

Staats-raden, vicarifTen en gezanten genaamt, die
de paus aan andere voriten en republieken zend.
Men verdeelt ze in Legatos a latere, Legatos mhTos
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Sc natos. De gene , die Legati a latere genoerrrt
worden,zyn meeftendeelsvoorname kardinalen,als
welke des pauflen gewoonlyke geheime Staats-radcn,
en hem altyd op zy zyn , waarom die, als hy ze
ergens heen zend , even als van zyn zyde genomen worden. Deze Legati zyn de voornaamfte
van allen, voeren de tekens der pauslyke waardigheid, hebben alzo een reprefenterent carader, en
is dit het hoogfte gezantfehap en eer, die gekroonde hoofden van den paus verwachten kunnen. De
benoeming van zulk een Legaat a latere gefchied
ordentlyk in't confiftorie, en, om zyn gezantfehap
des te aanzienlyker te maken, word hem van den
paus een zeker kruis overreikt, waar van hy zich ,
wanneer hy 40.mylen van Romen weg is, bedient,
liet zelve om hooghoud, en daar mee in plaats van
den paus den zegen uitdeelt. Behalven dat heeft hy
allerhande aanzienlyke privilegiën, by voorbeeld om
in zekere gereferveerde gevallen abfolutie te geven,
de reiignatie der kerkelyke beneficien weer te vervullen , en andere werken van het pauflelyk gezag
te oerTenen. Zomtydsword ook andere nuntiuffen,
die geen cardinalen zyn, de qualiteit a latere gegeven , om hen daar door in groter aanzien te brengen , gelyk omtrent don Albani, een neef van den
overleden paus, in't jaar 17n.gebeurt is, Diergelyke Legaten hebhen ook in Vrankryk den rang
voor de priniTen van den bloede, wanneer de koning zyn Lit dejufticein't Parlement houd. Legati
Miffi zyn die gene, welke als pauslyke Nuntii van
den paus verzonden worden , maar daar by geen
cardinalen zyn, ook niet de qualiteit a latere bekomen. De Legati Nati verrichten geen gezandfehappen , en voeren dezen titel niet wegens hun perfoon , maar wegens hun geeftlyke waardigheid.
Diergelyke Legati Nati zyn de aartsbüTchoppen van
Saltsburg, Praag, Rheims, Arles, enz. en dit karakter word ook enigen, niet wegens zekere geeftlyke
beneficien, maar als een byzonder voorrecht gegeven. Eindelyk worden die gene ook Legati geKaamt, welke de paus afgezonden heeft om in een
algemeen Concilie zyn plaats te bekleden.
LEGATUS OBEDIENTI^E , word zodanig een ge-

kant aan 't pauflykc hof genoemt , die van den
Roomfchen keyzer en andere Katholyke MogentMeden by het aanvaarden hunner regering aan den
paus gezonden is , en den Apoftoliichen ftoel in
2!aam van zyn principaal alle befcherming en gehoorzaamheid belooft.
LEGENDA, hiet datgeen wat rond om een munt
2e lezen ftaac, en tot opheldering der figuur of des
i>eelds daar by gezet is. By de Catholyken worden
de levensbeichry vingen der Heiligen ook Legenden
.genoemt.
LEGER , zie Camfement.
LEGEREN , of LEGATEREN , verordenen, luch-

ten, by uiterfte wil vermaken.
LEGITIMA, het kinds-gedeeltehiet in rechtenhet
deel , dat de kinderen en ouders noodzakelyk uit
«de erfFenis moet gelaten worden , en wanneer 'er
vier of minder overig zyn is het de derde part; maar
wanneer 'er 5, of meer kinderen zyn de helft van
de erffenig*

LEG. LEH/LËL
LEGITIMB , zie Kindsdeel.

LEGITIMEREN, betekent onechte kinderen eerlyl
en echt maken, dat zy in eerlyke collegien aangenomen , en tot eerlyke kunften opgevoed worden»
Anders betekent het ook wanneer een procureur o£
een perfoón, die voor iemand anders fprekenofcea
zaak waarnemen wil, bewyft dat hy daar toe gevolmachtigt is.
LEGNAGO, kleine en beveftigde ftad in de Adige
in het Venetiaanfche landfehap Veronefe.
LEGNANO, kleine ftad in het hertogdom Milaan
aan den vloed Olana, 3. mylen van de ftad Milaan,,
L E G R A D , ftad in Sclavonien aan de Drau»
LEGRONO, zie Logrouno,

LEG-STÜDTE , worden Neurenberg , Augspurg;
Frankfort en Leipzig genaamt, dewyl van de Rykj>
ftanden der naburige kreitzen de Romer-maandea
daar in betaalt, en zy van den Raad dezer ftedeis
daar voor gequiteert worden.
LEHAL , kleine ftad benevens een fterk ilot in
Lyrland aan een zee-boezem.
LEREN , vlek en amt in Brisgau , de ftad Freyburg toekomende.
LEHNIN , voordezen een kloofter in de Middelmark aan de Ha vel, waar in veel keurvorften en
markgraven van Brandenburg begraven leggen, is
tegenwoordig een ilot en amt.
LEHSTEN , ftad in het vorftendom Altenburg,
hoort tegenwoordig den hertog van Saxen-Hildburgshaufen toe.
LEIENITS, ftad in Stiermarcken in het graaffchap
Cilley by de ftad Seckau, 4. mylen van Grats: of
het ilot dat daar by legt heeft de biilchop van Seckau zyn reftdentie. 't Is het ftamhuis der beroemde
adelyke familie van Leibnits.
LEICESTER, provintie in Engeland, ten noorden
aan Nottingham , ten weften aan Darby en Warwiek, ten zuiden aan Nordhampton, enten ooften
aan Rutland en Lincoln grenzende. Zy is wegen
kaar zachte en witte wol beroemt, en de hooftftad
hiet ook Leicefter , legt aan den vloed Stom*, en
zend gedeputeerden in 't Parlement.
LEICTOURE , zie Lettourè.

LEIGNE , vloed in Vrankryk in het graaffchap
Tonnere in Champagne, die zich in de Seine ftom
LEIGTHON-BUZZARD , ftad in Bedfordshire in Engeland ij.Engelfche mylen van Londen* dryft fter*
ken handel met vee.
L E I L I Z , ten van de 13. fteden in het graaffchap
Zips , die aan de kroon Polen verzet zyn. Zy is
reedlyk groot en heeft een wyd uitgeftrekt gebied;
LE'IMBACH, fteedje en amt aan den vloed Wipper m het graaffchap Mansfeld , onder keur-Bran*
denburgfche fequeftratie.
LEIMEN , vlek , anderhalf my] van Heidelberg;
t welk een Cent-gericht heeft , en den keurvorfi
van de Palts toekomt.
LEINATE, kleine ftad in't hertogdom Milaan, 3;
mylen van de ftad Milaan , daar een zeer prachtig
lufthuis is, den graaf van Borromeo toekomende.
LEINEACH, fchoon marktvlek, kloofter en ilot ie
neder-Ooltenryk ? tuflehen Wenen en St, Pölten,

LEL
LEINBSRS, kleine ftad in de nsder-Palts tegen het
graaffchap Leiningen.
LEINE , vloed , welke te Heiligenftad aan het
Eisfeld ontfpringt, door het Bronswykfche enHannoverfche loopt , by Sarftad de rivier Innerfte inneemt, en zich by Bodmer in de Aller ontlaft.
LEINE , kleine vloed in Thuringcn, welke in 't
amt Reinhards-bron ontfpringt , by Gotha voorby
ftroomt , en niet ver daar van daan in de Nefle
vak.
LEININGEN , graaffchap in Wefterryk , tuflchen
de neder-Palts en de bisdommen Spyer en Worms,
't welk zyn eige graven heeft. Maar daar zyn twe
gants verfcheide Leiningfche graaflyke geflachten,
waar van het eene zich van Dachsbiirg, en het andere van Wefterburg fchryft. Het eerftgenoemde
heeft zich in de Hartenburgfche en Dachsburgfche,
het andere in de Oberbrunniiche en Wefterburgfche linie verdeelt. Zyzyn den Luiterfchen Godsdienft toegedaan , behalven dat enige daar van tot den Roomfchen overgeflagen zyn. Het ftamhuis en de ftad
Leiningen word in oud- en nieuw Leiningen verdeelt.
_
LEINSTER , zie Lagtnïa.

LEIPHEIM , kleine ftad , flot en heerlykheid in
Zwaben , de ftad Ulm toekomende. Zy legt niet
ver van Guntsburg en 2. mylen van Ulm.
LEIPNICK, kleine ftad aan den vloed Becziva in
Moravien.
LEIPPA , BOHEEMSCH LEIPPA , heren-ftad bene-

vens een oud en nieuw flot in de Leutmeritfche
kreits in Bohemen. Daar word koophandel met gefneden glas, laken en potten gedreven.
LEIPZIG , gefortificeerde ftad benevens een llot
de PleifTenburg genaamt, aan de vier kleine rivieren
Pleiffe, Bare, Lifter en Luppe, $. mylen van Hal
en 13. van Drefden, in deLeipziger kreits in Meiffen gelegen, 't Is een beroemde koopftad, en zy
heeft jaarlyks 3. Miffen, ieder van 2. weken, naamlyk de eerfte op Nieuwjaar, de twede den zondag
Jubüate, en de derde op den zondag na St. Michael,
welke anno 1168. ingevoert zyn f gelyk ook een
keurvorftlyk opperhofgericht , fchepenftoel , confiitorie, kreitsamt, en een univerfiteit, welke anno
5409. den 4. December van keurvorft Frederik den
Strydbaren gedicht is. De Rector Magnificus word
alle halfjaar, naamlyk op St. Gregorius en Gallen- dag, uit de vier natiën , naamlyk de Saxifche,
Meifnifche, Frankfche enPoolfche verkoren r maar
wanneer deze dagen op een zon- of feeft- dag vallen , gefchied de verkiezing den volgenden dag. De
univerfiteit heeft ó.collegien, het Paulfche, Pieterfche , het grote en kleine vorften- het rode en
vrouwe- Collegie. Bezienswaardig zyn ookdebeyde
Bibliotheken , der univerfiteit in het Paulfche Collegie, en des Raads in het tuighuis, welke weeklyk
2. maal tot het algemeen gebruik geopent worden.
Den 16, Jan. 1690. is de zogenaamde Leipziger Muntvoet in deze ftad ingevoert , in plaats van de
Zinnifche, waar door de Marck fyn zilver in 2. drittel ; 1. drittel en een fechftel ftukken op 12. ryksd.
ia 2.grofchen ftukken pp 12.ryksd. 9. grofchen; in
enkele grofchen op 12, ryksd, 12. grofchen; ia 6.
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pfennigern, dreyern en pfenningeii op 13. ryksd. in
de munt geftelt wierd. 't Is een van de vier Legfteden des Ryks, waar in de Romer-maanden van
de Ryksftanden betaalt worden, in 's gelyk voert
zy ook by de vergaderingen der landftanden het direaeurfchap onder de fteden, haalt de ftemmenopv
en houd het Protocol. Tegenwoordig hebben hier
de Roomsgezinden op het flot, en de Gereformeerden in het amthuis hun Godsdienft.
^
LEIPZIGER-KRFITS, is een deel der keur-Saxifcne
en ingelyfde landen, begrypt het kreits amt Leipzig , de ambachten Duben , Eulenburg , Gvimma ,
Leifnig, Coldits, Rochlits, Mutfchen, Pegau, Borna3
benevens het ftift en amt Wurtzen, die den keurvorft toebehoren. Verder het ftift Merfeburg, en
de beyde amten Delitfch en Bitterfeld, die den hertog van Saxen-Merfeburg toekomen. Ook de heerIykheden Pönigk, Wechfelburg, Rochsburg en Rem»
fa, die de graven van Schonburg onder keur-Saxifche
hoogheid toebehoren.
L E I RA , zie Leiria.
L E I R I A , L E R I A , ftad in het Portugeefche Efiremadura benevens een bifdom, dat onder den aartsbiftchop van Liflebon behoort.
LEISSNIG, kleine ftad, flot en amt in <JeLeipzi«^
ger kreits in MeifTen, 5. mylen van Leipzig.
LEISSE , vloed in Savoyen, die zich in het meif
van Bourget ontlaft.
LEITH , LYTH 9 kleine maar goede koopftad, benevens een haven in het Schotfche landfehap L o thiana, aan den zee-boezem by Edenburg, daar de
vloed Leith daar in valt.
LEITHA, vloed, welke in Ooftenryk by Krambach ontfpringt , en door neder-Ongaryen by de
fttid Altenburg niet ver van de Neuiiedler-zee in een
arm van den Donau valt.
LEITSCHAU , zie Leut fc fa.

LEITS , LOITS , kleine ftad in voor-Pommeren'
aan den vloed Pene, 3. mylen ten wellen van Grypswalde.
LEKE-BROEDERS, LEKE-ZUSTERS zyn in de kloo-

fters die gene, die niet geftudeert hebben f en alze>
geen paters of maters kunnen worden.
LEKEN , worden van de Katholyken alle de gene
genqémt die niet in den geeftlyken ftaat leven. Men
ftejtze tegen over de clerici of klerken.
/ LEKIOK, klein eyland in het meir Wener, in de
Zweedfche provintie Weft-Gothland. Op het zelve
ftaat een fterkflot op een rots r 't welk een biflehop
van Scara geboud heeft.
LELOW, ftad en eaftellany aan den vloed Pliczai
in het waiwoodfchap Cracau in klein Polen.
LELÜNDA ,ftad in'thertogdom Batta,in het A-fri~
kaanfche koningryk Congo, aan een vloed van dea
zelven naam.
LEMBERG, ftad in 't vorftendomJauerinSilefien•',
4. mylen van Hirfchberg , aan den vloed Bober,
daar voordezen een beroemde fchepen-ftoeï, goede
mynen, als ook een fterke handel in laken en lynwaad ge weeft is.
LEMBERG, LUWOW, hooftftadvanRuffienin hetr

waiwoodfchap Lemberg, aan den vloed Pelten of
Pölten, 5.0» saylen van Cracau. Zy is groot, be-

Nnn 3

J^ftigt^

4?s

LEM. LËN;

veftigt, en heeft een aartsbisdom, benevens een
Armenifchen aartsbiffchop ook een Griekichen bilfchop,desgelyksi.fterke kaftelen, waar van het éen
in, het andere buiteri de ftad op een zeer hogen
berg legt. Deze ftad dryft fterken handel en heeft
t-we ruime voorlieden, werden de den n . a u g . 17 n .
het derde deel derzelver door een brand m de allche
gelegt, en in het zelve jaar wierd het land met
fprinkhanen geplaagt. Het waiwoodfchap beftaat
uit 4. caftellanyen, welke zyn Lemberg, Przemifl,
Sanock en Halicz.
LEMBRO, eyland in den Archipel, by den mond
van de Propontis. Het heeft 9. mylen in den omtrek , en 4. dorpen, waar van het een, Imbro gejiaamt, met een cafteel voorzien is.
LEME, vloed in Iftrien in Italien, die zich 2. m.
van Orfera in de zee ftort.
LEMGOW , ftad aan den vloed Bega in het graaffchap Lippe, den graaf van der Lippe toekomende , 4. mylen van Minden.
LEMNOS, zie Stalimene.

LEN. LEO;
flot in 't Hennebergfche, den vryheer van Boyneburg toekomende, aan de Werra, aan de grenzen
van de amten Fifchberg en Saltzungen.
LENGWIG , ftad in 't ftift Rypen, op het Schiereyland Juland, 6. mylen van Rinkioping.
LENHAM, ftad in Kent in Engeland.
LENiTs,flot, fteedje en heerlykheid in deSpaanfche provintie Bifcayen, het huis van Guevara toebehorende.
LENNE , vloed in het graaffchap Mark m Weftfalen, die eindelyk in de Roer valt.
LENNEY, oude ftad i n ' t hertogdom Bergen, 5,
mylen van Dortmund, dryft goeden handel.
LENNOX, provintie in zuid-Schotland, welke ten
weften aan Argyle, ten noorden aan Broad Albanien en Mentheit, ten Ooften aan Sterling en Cluydesdale, en ten zuiden aan Reinfrey grenft. Zy
word van de grote zee en den vloed Lemond bevochtigt , en voert den titel van een hertogdom.
L E N S , kleine ftad in het nederlandfche graaffchap
Artois 3. mylen van Arras aan den vloed Souchet,
wiens vefting-werken geilecht zyn. Hier heeft de
prins van Condé in het jaar 1648. den flag'tegen
de Spanjaarden gewonnen, en den generaal Beek
gevangen gekregen.
LENSSEN , of LENS , zegt men van een fchip, wanneer het door pompen van zyn water ontlait word,

LEMO, kleine vloed in Italien, welke in 't Genueefche gebied ontfpringt, en zich in den vloed
Alexandrin ftort.
: LEMOS, kleine provintie in Gallicien in Spanje,
waar van Montforte de Lemos de hooftftad is, hier
hebben de graven van Lemos, die zich de Caftro
L E N T I N I , zie Leontïnï.
en de Portugall fchryven, in een vermaaklyk paleys
op een berg hun reiidentie, aan welkers voet de
LENTSBURG , ftad in 't canton Bern , aan den
vloed Cabe voorby ftroomt, die zich daar op in Aa-ftroom , benevens een hoog dot en een graafde Minho ftort.
fchap , dat van een landvoogd geregeert word.
LENZE, kleine vloed in de Nieuwe-marck, ontLEMPHEIM, zie Le'ipheim.
LEMPTA, een woeft land benevens een ftad van fpringt uit deKaften-zee niet ver van Drollen, loopt
dezen naam in Africa, in de grate woeftyn Zaa- voorby Sonneburg, en ftort zich in de Warta.
LENZEN, grens-ftad in de Brandenburgifche prola.
vintie Pnegnits, benevens een ilot aan de Elf, na
' LEMSAL , zie Saks,
LEMSTER , ftad in Hetefordshirc in Engeland , den kant van Mecklenburg, den koning van Pruiffen toekomende. Hier is een pofthuis en Elf-tol,
welke zitting en item in 't Parlement heeft.
LEMWIG ,- een Deens fteedje benevens een goede welke men zegt dat jaarlyks over de 2. tonnen
haven aan den vloed Limfiord in noord-Jutland, gouds opbrengt. Niet "ver daar van legt het amt
Ellenburg , 't welk na 't affterven der heren van
onder het ftift Rypen behorende.
LENCKERSHEIM , markt-vlek m Franckenland, Quitzau aan het land vervallen is.
LENZO,vloed in Italien, die in 't Appennynfchc
in 't amt Hoheneck > den mark-graaf van Bareut
gebergte ontfpringt, en zich by Berfello in denPoo
toebehorende.
LENCKOWITS , flot en heerlykheid in Stiermarc- giet.
LEOBEN, zie Lethen.
ken, tuflchen Grats en Judenburg.
LEOMINSTER , grote provintie in Engeland in de
LENCZICZ , EANSCHET, waiwoodfchap in grootPolen, tuiïchen de waiwoodfchappen Kalifch, Si- provintie Herefordshire aan den vloed L u g , welke
radien, Sendomir en Rava , dat 3. diftricten be- wegens haar fchone wol bekent is.
LEON , koningryk in Spanjen, 't welk hedendaags
grypt, naamlyk Lenczicz, Brezin èn Orlow. De
hooftftad Lenczicz legt in een moeras aan den vloed een provintie van het koningryk Caitilien is. Zyn
grenzen zyn ten noorden Afturien, ten ooften oudBfura, en heeft een citadel op een rots.
LENCZNA , ftad in het waiwoodfchap Lublin in Caftilien, ten zuiden het Spaanfche Eftremadura,
en ten weften Portugaal en Gallicien. Het word
klein-Polen.
LENDINARA , kleine gefortificeerde ftad in Ita- verdeelt in Leon aan de overzyde, en in Leon aan
lien , in de provintie Polefino di Rovigo, aan den dees zyde van de Douro, is 55. mylen lang en 40.
breed, 't Is bergachtig, dor en onvruchtbaar, maar
vloed Adige.
LENGEFELD, kleine ftad aan de Flöhe , in de heeft veel wyn, en omtrent de 20. fteden. De
aartsbergfche-kreits 1. myl van Wolckenftein, den hooftftad Leon legt aan het Afturifche gebergte»
aan den oorfprong van den vloed Ezla, en heeft
heer van Romer van Rauenftein toekomende.
LENGEFELD , kleine ftad in Voigtland, niet ver een biflchop, die onder het aartsbisdom van Compoftel behoort. Zy is groot maar Hecht bevan Reichenbach.
LENGSFELD, STAD L E N G S F E L D , kleine ftad en woont»
LEON*

LER. LES.

LEO. LEP. LEQ.
LE<*N , NIEUW LEON , Spaanfche provintie in

noord-America, in nieuw Mexico, tuffchen nieuw
Bifcaye, en de golf van Mexico, waar in de. Spanjaarden verfcheyde colonien hebben. De hooftftad
daar van voert den zelven naam , en legt in zo
aangename landftreek, dat zy hetParadys van weftIndien genaamt word.
L E O N , zie S. Paul de Leon.
L E O N , klein eyland by Cadix in Spanjen.
LEON , ftad in Cappadocien m Azien.
LEONBERG , welgeboude itad en flot in 't hertogdom Wurtemberg , met een gracht omLEON DE NICARAGUA , hooftitad van de pro-

vintie Nicaragua in nieuw-Spanjen in noord-America , wiens biffchop onder het aartsbisdom van
Mexico behoort. Zy is rondom met boffchen omringt, en de refidentie-plaats des gouverneurs van deze
provintie. Drie mylen daar van is een zeer hoge
vuurspuwende berg , die 's morgens en 's avonds
een dikken damp van zich geeft, ook vlammen en
zwavelftenen uitwerpt.
LEONDOUL , zie S. Paul de Leon,
LEONSBBRG, keurvorftlyk flot in neder-Beyeren,
in 't rent-amt Straubingen, waar naar voordezen
£en graaflyke familie den titel gevoert heeft.
LEONTINI , L E N T I N , de oudfte ftad inSicilien in
Val di Noto, benevens een haven , die evenwel
door de aardbeving 1693. zeer verwoeft is.
LEOPOLDSTADT, vefting in opper-Ongaryen, die
een regulier vierhoek is, zynde 1665:. geboud. Zy
legt tuffchen de Donau, Wag en Dyrna, De voorltad te Wenen voor de. rode poort word ook zo
.-genaamt.
LEOFOLDSTUK, LEOPOLDER , is een munt ,

die

4e aartshertog Leopold Willem van Oofrenryk
voor deze heeft laten flaan , en 3. ftuivcrs 5. penningen bedraagt, fchoon zy op 10. kreutzer of een
iialf kopftuk gemunt zyn. Zy zyn tegenwoordig
zeer fchaars.
LEPANTO, gefortifkeerde ftad in Griekenland, in
•de provintie Livadia aan de golf van Lepanto, benevens een fterke citadel. Zy legt aan een berg,
op wiens fpits de vefting ftaat, is met vier muren
omringt, en daar omtrent waft de befte wyn in
•Griekenland. Zy heeft een Griekfchen aartsbifTchop,
die te Arta refideert, en een haven, daar niet als
kleine vaartuigen inlopen kunnen , en dezelve
wierd anno 1682. door de Venetianen verovert,
-jnaar uit kracht van den Carlowitlchen vrede 1699.
den Turken weergegeven, en de citadel gelleeht.
De golf van Lepanto is een grote zee-boezem tuffchen Livadia en Morea, welke door een zee-engt e , die door de kleine citadellen befchermt word,
aan de Jonifche-zee hangt , en benevens de golf
van Engia de land-engte by Corinthen maakt.
LEPLO, ftad in het waiwoodfehap Witeps, in 't
Littaufch Ruffien.
luE JTRESE , kleine ftad in Valtelin aan den vloed
Addua een myl van Bormio.
LEPTINE , voor dezen Eleufis, een flechte plaats
in Livadia aan de golf van Engia,
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LEQUEYTÏO, ftad in Bifcayen aan de zee, niet
ver van Bilboa.
L E R E , LEYRE , kleine vloed in Guienne , die
zich in de golf van Arcachon ftort.
LERENZO, klein eyland in de Middelantfche-zee,
niet ver van de Siciliaanfche kuiten, ten weften.
LERICEA , kleine ftad aan de Genueefche kuft in
Italien, daar een golf is , welke alleen door een
aard-tong van de golf della Spezza afgezondert
word.
LERIDA, een zeer oude en beveiligde ftad inCatalonien, welke zeer vermaaklyk aaneen vruchtbaren heuvel gelegen is, en zich tot in den vloed Segre uitftrekt , daar eea hout e brug over legt.
Zy heeft een bisdom, onder den aartsbifTchop van
Tarragona ftaande, als ook een univerfiteit, die in
'tjaaar i3oo.gefticht is, en twe kaftelen. Haar VQr
ftingwerken beftonden voortyds maar in torens en
muren, welke naderhand, inzonderheid in denlaatften oorlog, zeer verbetert zyn, en haar citadel is
een der belle van Spanje, welke op den bovenften
fpits van den heuvel legt* en de gantfche ftad beftryken kam Voor 't overige is zy een grensvefting tegen Arragon, en de ftad wierd den 12.. O ft.
1707.door de Franffchen onder den hertog vanOrleans verovert.
LERINS , de eylanden Lerins of van S. Margaretha en S. Honorata zyn twe kleine eylanden in de
Middelantfche zee, aan de kuft van Provence, tegen over Cannes, welke zeef vruchtbaar zyn en
een gematigde lucht hebben.
LERMA , vlek met den titel van een hertogdom
in oud Caftilien , aan den vloed Arlanza. Hier is
een vooitreflyk flot, 't welk de kardinaal van Lerma, die een gunfteling van koning Filippus III. was.,
heeft laten bouwen, en dat benevens het Efcuriaal
van de Spanjaarden voor het prachtigfte in Spanje
gehouden word.
LEROS, L E R O , eyland van den Archipel, tegen
de kuilen van Natoliën in Azien. Het heeft twe
goede havens , en in de ftad is een biffchop, die
onder den aartsbiiïchop van Rhodus ftaat Het is
wegens zyn Aloè* beroemt.
L.ERS , twe rivieren in Vrankryk in opper-Languedoc,van welke zich de groteLers in den vloed
Laiuiege , en de kleine in de Garonne ftort*
LESBOS, zi e Meteltno.
LESCAR , LASCAR , ftad in Gafcogne aan den

vloed Gave in het landfehap Bearn, benevens een
bisdom , dat onder den aartsbifTchop van A&ck
behoort.
LESCHE , kleine vloed welke in het Ardenner
woud öntfpringt, en zich boven Dinant in de Maas
ontlaft.
LE&CHNÏTZ , kleine ftad fn opper-Sïlefien, in het
vorftendom Oppeln aan de Oder , daar fterke bedevaarten van de Katholyken naar toe gedaan
worden.
LESCO-VA , Turkfche ftad in Bulgaryen, aan dm
vloed Liperitza.
LESDIGUIERES , vlek en landgoed in Dauphiné,
voert den titel va# een hertogdom en pairfchap,
ca
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-LES; LET.

LET. LEU.

f :i waar van het voorname geflacht van Lesdiguie» in 't pauiïelyk gebied, welke zich beneden Fermo
rcs den naam voert.
. ,
~ • , * in de golf van Venetien ftort.
L E T R I M , kleine ftad inConnaught in Ierland aan
LESER, kleine vloed in 't ^itsbisdomTnQT
f^\- den vloed Shannon, en de hooftftad van het graaffchap Letrim.
L E T T E N , LETTLAND, landfehap en een deelva&
* £ T ^ ^ l ' B < A f ™ V c n t ó - , tegen de
kuften vanDalmatien, is i 3 ,mylen langen 3.bieed. Lyfland , 't welk ten noorden aan Efthland , ten
Het heeft den titel van een hertogdom, hoort de zuiden aan Coerland , ten ooften aan Mofcovien 9
Venerianen t o e , en de inwoners generen zien van en ten weften aan den zee-boezem van Riga grenft,
LÏTTENDAL, vlek in de provintie Helfmgen in
deSeUen-vangft. De ftad heeft een goede haven en een citadel daar dicht by op een berg Zweden , 4. Zwecdfche mylen ten noorden van
• gelegen, gelyk ook een biffchop, onder den aarts- Hudwichswald.
LETTERE, kleine ftad inprincipato citra in 't ryk
biffchop van Spalatro behorende.
LFSIKA, ftad in 't koningryk Napels m de pro- van Napels, benevens een bisdom, onder denaartsvintie Capitanata, benevens een bisdom, onder den biffchop van Amalfi ftaande.
L E T T N I T Z , fterk flot in opper-Ongaryen, aan de
aartsbiilchop van Benevento ftaande.
LESIZKOW, vlek in't weften van Mofcovien, 4. Moravifche grenzen.
mylen van Pleskow.
LETTRES DE CACHET, zyn een foort van kom
LESKARD, grote ftad in de provintie Cornwal in ïringlyke bevelen in Vrankryk , welke men geeft,
wanneer 'er voorname perfonen in arreit zullen geEngeland, dry ft fterken handel in garen.
LESLY, kleine ftad in de provintie Fife in noord- bracht worden.
Schotland , anderhalve myl van den mond van de L E V A N T , LEVANTINS, zo noemt men in 't ge*
meen de landen en volkeren, die naar 't ooften
Levin.
leggen, gelyk ook de Middelantfche-zee, en LeLESPECE, LESPECCIA, zie Spezza.
LESSEN, ftad in 't Pomefaniföie gebied inPoolfcli vant betekent zo veel als ooft. Maar in een naauwer zin word Morea enSmirna daar door veritaan.
Pruiflen , niet ver van Graudents.
LESSEN , LESSINES , kleine ftad aan den vloed Levant-Vaarders zyn de in Holland en Engeland
Denre in Henegouwen , niet ver van Ath , den opgerechte koop-compagniën , die op Turkeyen
keyzer toebehorende, is wegens de hnnewevery be- handelen.
LEVANTA, fraaie en vermaaklyke plaats aan de
roemt, 5. mylen van Bruflel.
Ligultifche-zee in 't Genueefche gebied,
LESSNE , zie Lifla.
"
LEVANZO, klein eyland in de Middelantfche-zee,
LESSNIZA , Turkfche fchans of palancka aan den
by de weftlyke kuil van Sicilien.
vloed Drin in Bofnien, 4- of 5.mylen vanSeragho,
LEVARTOVIA, ftad in het waiwoodfehap Sendodewelke een pas in het gebergte befchut, en van de mir in klein Polen.
keyzerlyke 1717. onder den generaal majoor Petraicn
LEUBEL , fteedje en Paulyner kloofter in het
verovert wierd.
vorftendom Wolau in neder-Sileiien.
' LESSNOW , kleine ftad in Volhynien, daar koning
LEUBEL, zeer hoog gebergte dat Carinthien en
Johan Cafimier een heerlyke overwinning op de Crain van elkander fcheyd. Het was voor deezen
Tartaren en Cofacken in't jaar 1651. behaalde. * zeer gevaarlyk daar op te reyzen, maar is nu door
1
LESSO, vlek in de provintie Bifcayen in Spanjen, der Karintifche landftandens goede order gangbaar
in wiens nabuurfchap veel yzer-hamers zyn.
gemaakt.
*.
LESSOW , NOORDSTRAND , eyland in Denemar-

ken op het Cattegat , tegen over Alburg , 't welk
van alle kanten met Sandbanken omringt is.

LEUBEN, zie joiben.
LEUBNITS, zie Leibnits.

LEUBS, Ciftercienfer-kioofter

in Sileiien aan de

L E S T , zie Ballaft.
. Oder, drie mylen van Liegnits.
LESTITHIEL, LESTWITHIEL, welgeboude ftad m
LEuBus,open vlek, ryk en zeer heerlyk geboud

Cornwal in Engeland, aan den vloed T a y , welke kloofter en abdy van de Ciftercienfer - orde in 't
zitting en ftem in 't parlement heeft.
vorftendom Wolau in neder-Sileften, 3. mylen van
LESZYNSKI, voornaam graaflyk geflacht in Polen, Liegnits aan de Oder.
èk zich graven van Lesno fchryven, en de fteden
LEUCADA, eyalnd in de Jonifche-zee, by het eyLiffa, Ruffien, Raczin, benevens andere m groot Polen land St. Maura, heeft 60. Italiaanfche mylen in den
bezitten,ook dikwils de hoogfte bedieningen by de omtrek.
Republiek bekleed hebben. In't jaar 1704. wierciStaLEUCARE, kleine ftad tegen Spanjen in nederniflaus Leszynsky waiwode vanPofen door t behulp Languedoc, niet ver van Narbonne. Zy was voor
der Zweden tot koning van Polen verkoren, en het deezc zeer fterk,maar is op het einde van de 17de
iaar daar aan gekroont; maar heeft zich in t jaar eeuw geflecht.
"1709. na den ongelukkigen flagbyPiritawa uit Polen
LEUCE, eyland in de Zwarte-zee, 't welk enige
naar Pommeren , en van daar naar Twebruggen, landkaarten by den mond van den Donau, andere
en eindelyk naarVrankryk begeven, daar zyn doch- tegen den Nieper plaatzen.
ter aan Lodewyk de XV. getroud is.
LEÜCHTENBERG , landgraaffchap in de opperL E T I N E S , LESTINES, was een koninglykFranfch
Palts, is een byzonder ryks-Ieen, langs den vloed
flot in Henegouwen, in het gebied van Cambi ay.
Nab, waar in Pfreimt de hooftftad is, en het be«
L E Ï O MORTO, kleine Yloed in Marca d'Ancona
ftaat

LEÜ^
ï t a t uit de drie ambachten Pfreimt, Leuchtenberg,
e n Wernberg. Het amt Grunsfeld in Franckenland,
en het flot Misprun aan de Boheemfche grenzen
behoren daar ook toe. Voor dezen heeft het zyn
eige landgraven gehad, maar is na der zelver uitfterven aan het huis van Beyeren gekomen. Het
hoorde daar op den landgraaf Maximiliaan Filip,
broeder van den vorigen keurvorft van Beyeren
Ferdmand Maria , na wiens dood het 1705. gedurende de Beyerfche onluften aan den keyzer
vervallen is , die het 1708. den nieuwen vorft
Leopold Matthias van Lamberg in leen gaf >
die het hier op ook in bezit nam , en desivegen denio.Mey 1709. in 't vorlllyk colkgie van
Regensburg tot item en zitting toegelaten wierd.
Maar na dat 1714. in de Raftadter en Badenfche
vredens-traclaten de keurvorft van Beyeren in al
ryn landen en waardigheden herlteld is geworden,
is ook dit land-graaffchap weer aan keur-Beyeren
gekomen.
LEUCHTENBURG, oud berg-flot aan de Harts.
LEUCHTENBURG , zie Kala.

LEUCK , hooftvlek van het Wallifer-land aan de
Rhone , 't welk een goed gezondheidsbad heeft,
en daar meeften tyd de landdagen van den biflehop
van Sitten, als landvorft, gehouden worden.
LHJCKENDORF, klein iteedje in het Hennebergfche.
LEUCOS, PATRASSO , kleine vloed inMorea, di^
niet ver van Patraffo in de golf van Patraffo valt.
LEUCOSA, LICOSA , een van de eyianden die li

Galli genoemt worden in de golf van Salerno, niet
Ter van de kuiten van Principato citra in Napels.
LEUENBERG , amt en klein iteedje in 't hertogdom Berg, komt voor 't grootite gedeelte de graden van Sayn toe.
LEVENBURG , zie Lamnburg in Pommeren,
LEU^NFÖRDE, zie Lowenförde.

LEUENHOLM, graaffchapop het Schier-eyland Jutland , 't welk de koningvan Denemarken 1711.
voor de jonge graven Rantzau liet in bezit nemen.
LEVENS-STRAFFEN, zie Lyfen Levensfirajfen.
L F V E N Ï S , zyn in Turkyen foldaten ter zee, weifee geen gewoonlyke foldy genieten, ook niet on der
de krygs-orde getelt worden, maaralleen ieder tocht
5.tot6000.afpers bekomen, en na hun terugkom.it:
gecafTeert worden.
LEVENTS , zie Leuwems.

LEVER , Ie petit Lever, noemt men aan 't Franr
fche hof dien tyd, zo dra de koning des morgens
opgedaan is , en wanneer de opperkamerheer of
de voornaamite kamerjonker hem de flaapmuts afneemt.
LÊVERANO, vlek met den titel van een vorftendom in Terra d'Otranto by Lecce in 't ryk van
Napels.
LEVERPOLE, zie Leerpole.

LEVIN, L E W I N , vloed welke in de provintie Fife
in noord-Schotland uit het meir Levin ontfpringt,
en zich by het iteedje Levin in den zee-boezem van
Forth ftort. . Een anderen vloed van den zei ven
naam vind men in het graaffchap Lennox, welke

tich beneden Dumbriton in den vloed Cluyd ontlaft.
L E V I N , kleine flad inde provintie Fife, daar de
vloed Levin in den zee-boezem van Forth valt.
LEVINER-THAL , legt in 't kanton UriinZwitzcN
land, by bt. Gotthards-berg.
LEVITA , klein woeft eyland in den Archipel,
dat een zeer veilige haven heeft.
LEVITEN, hieten de onder de Katholykfche geeftlykheid bekende diakens.
LEUNENBURG , klein iteedje in Bartenland in 't
Brandenburgs Pruiiïen, niet ver van Slippenbeil.
LEUNSCHEDE, klein Iteedje of vlek in het graaffchap Mark, den koning van Pruiiïen toekomende.
LEVOCIA , Itad in opper-Ongaryen aan de Poolfche grenzen.
LEVROUX, kleine flad in Berry inVrankryk.
LEUSE, kleine itad in Henegouwen, aan den oorfprong van den vloed Denre, niet ver van Doornick»
het huis van Ooltenryk toekomende.
LEUSTADT, vlek en flot in Wetteravien, 3.uren
van Budingen, den graaf van Ifenburg-Marienbom
toekomende, 't welk hy voor weinig jaren aangekocht heeft, daar het voordezen een vryheeriyke
plaats was.
LEUT EN, klein vlek in het markgraaffchap Culmbach, den markgraaf van Bayreuth toekomende.
LEUTENBERG, een vorftelyk Zwartsburgs-Rudelftads flot en itad in Thuringen, aan de Voogtlandfche grenzen, heeft goede bergwerken.
LEUTENBRG, een itad in neder-Styrmarken aan
den vloedMura aan deOngaarfcne grenzen, is wegens haar wyn beroemt.
LEUTERSHAUSEN , kleine flad in Frankenland, daar
de O ud-Muhl ontfpringt, in het markgraaffchap An«
fpach, 2. uren van Anfpach.
LEUTERUNG, hiet in de Saxifche rechten, wan»
neer iemand , die zich door een vonnis bezwaart
vind, binnen 10. dagen, eer dat recht krachtig word,
zich fchriftlyk aan den zelven rechter aangeeft, en
bid zodanig vonnis te veranderen of te verklaren.
In het Saxifch Appél-gerecht te Drefden is boven de
eerfte Leuterung noch de opper-Leuterung toegelaten , maar alleen in zulke zaken, die reeds van begin daar bankvaft gemaakt zyn, en niet eerft door
Appèl van de Onder - gerichten daar aangebracht;
worden,
LEUTHA, zie Leyte.

LEUTHEL , vlek en heerlykheid in neder-Lufatien , niet ver van Lubben, een vryheer Schend*
van Landsberg toekomende.
LEUTKIRCH , kleine vrye ryksftad in Algow in
Zwaben aan den vloed Efch.acli, daar deze met de
Eitrach tezamen vloeit, aan den landweg naarTyrol en Italien. De Raad aldaar is meeitendeels Luiterfch, en de meeite inwoners zyn ook dien Gods-,
dienft toegedaan.
LEUTMERITS , hooftftad van de Leutmeritfche
kreits in Bohemen aan de Elf, 6. inylen van Praag.
Zy heelt een biffchop, onder den aartstoflehop van
Praag ltaande, een Jezuite collegie, gymnafium en
queekfchool, een Dominicaner- Minoriten- en Capucyner klooiter en goeden wyn- was,
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LEUTMERITSCHE KREITS, een van de 14. R i t z e n

m Bohemen, die ten zuiden aan de Slaner-en ten
ooften aan de Buntsler-kreits, ten noorden aan opper-Lufttien , en ten weden aan Meiden grenft.
Men vind 'er warme baden, tinmynen, en edeigefteentens.
LEUTOMYSSEL , zie LhomytfeL

LEW. LEX. LEY.
Neder-Silefien, 8. mylen van Breilau , de vrylifcren van Bees toekomende.
LEWIS , eyland in Schotland, en het noordlykfte
van de eylanden Wedernes. Het word door een
fmalle landdreek in z. delen gefcheyden, waar van
het noordlyke den naam Lewis behoud, maar het
fcuidlyke Harrai genoemt word. 't ïs 13. mylen
lang en heeft 7. kleine deden.
LEXA, taamlyk grote plaats, maar vallen van
houte huizen in de provintie Kexholm in Zweden ,
de inwoners genéren zich met den vifchvangd.

LEUSCH, LEUTSCHAU, kleine maar welbeveftigde koninglyke vry-ftad op een heuvel in het graaffchap Zips in opper-Ongaryen, aan het Carpatifch
gebergte. De keyzerlyke generaal graaf van Heiiter veroverde ze i n ' t ja?r 1710. van de MalconLEX M A R T I N I TE LUCCA, houd i n , dat de adel
tenten , na een uitgedane harde belegering.
daar alleen de regering zal voeren.
1-EUTZAST, MARCK-LEUGAST, Bambergsamt in
LEX MENTALIS, is een byzonder wet in PortuFrancken.
gaal, uit kracht van dewelke 'skonings zoon,wanLEUVEN , HET QUARTIER VAN LEUVEN , is een neer hy eens geedlyk geworden is, naderhand nook
van de vier quartieren des hertogdoms Brabant. De tot de kroon komen kan, en wanneer de koning
•hooftltad daar in is Leuven, aan den vloed Dyle, iets van de kroon-goederen weg fchenkt, zulks aan
& mylen van Namen. Zy is groot, maar een ope den eerdgeboren van de familie, waar aan het geplaats, en heeft een univerfiteit, welke 1426. ge- geven is, blyft, en nooit op vrouwen valt, ook>
lucht is, en 1716, haar derde Academifch Jubeljaar 10 'er geen manlyke erfgenaam voor handen is9
geviert heeft. Binnen haar ringmuur heeft zy wey- weer tot de kroon komt.
landen, tuinen, en wynbergen ,en gaf zich 1707.aan
LEX REGIA in Denemarken bevat de grondde Bondgenoten over. In 't jaar 1710. overvielen wetten, waar naar men zich by de opvolging van
de Franfkhen deze plaats , maar wierden door de het koninglyke huis richten m o e t , enz. Koning
goede zorg der Overheid , en den dapperen tegen- Frederik III. heeft die, na dat hy de Souvereiniweer der Inwoners weer te rug gedreven, waarom teit bekomen had, gemaakt, en zy is tot noch toe
koning Karel 111. van Spanjen ter gedachtenis van van weinig luiden gezien, nade.maal men dezelve
zulk een Joflyk gedrag aan de Overheid een gouden in fchrift by de koninglyke Archiven gehouden,
ïleutei overzond , waar op deze woorden met het maar eindelyk 1710. in de Deeniche-taaï door den
jaartal gegra veert waren: A CaroLo tertio S. P. Q. L. druk gemeen gemaakt heeft. De heer. juftitie-raad
InSlgnVM FIDeI.datis,KarelIII.zend dit aan den en geheime Archivarius Fridericus Rofr^aard heeft
Raad en 't volk van Leuven, tot een teken van hun 'er het opzicht over gehad, welke het in een kotrouw.
pere plaat heef: laten fnyden, en in een groot roLEUWARDEN, kleine Had in de Lyflandfche pro- yaal folio heel koftlyk laten drukken.
LY , hiet by de icheepslui beneden den wind legvintie Letten . aan den kleinen vloed Eveft.
LEUW ARDEN, hooftdad van Weflvriefland in Oo- gen, in de Ly zyn.
ft ergo , aan een vaart die naar Dokkum gaat. Zy LEYBNITS, vlek in Stiermarken, aan den vloed
is groot, welgeboud en beveftigt, en de relidentie Sacka, die een myl daar van in de zee valt.
LEYDEN, dad in Holland, en de hooftdad vzn
van het hof van juflitie, gelyk ook van den dadRhynland, aan den Rhyn, die zich niet ver van
houder der Staten van deze provintie.
L E U W E N T Z , LEVENTZ, LEBENTZ , kleine dad daar, in het zand verlied. Zy is groot, fchoon en
en flot in het graarfchap Bars in opper-Ongaryen, volkryk', en wegens haar laken -fabryk beyaemt,
6. Duitfche mylen van Gran , daar de Turken 16Ó4. ook is 'er een Univerfiteit, die 1575. gedicht is9
De Medecynfche faculteit bloeit hier voornaamvan den generaal Souches geilagen wierden.
LEUZBACH , kleine vloed in Sileflen, ontfpringt lyk , en de Academie - tuin , de Sny-kamer en
in het v orden dom Schweidnits, en loopt in het de Bibliotheek zyn bezienswaardig. Deze plaats is
een der netfle deden van Holland en word van
Llegnitfche gebied by Lebus in de Oder.
veel grachten doorfneden, die de dad in 31. eylanLEUZE , zie Leuje.
LEWEN , vloea in Engeland in de provintie den verdelen. Zy is de vierde in rang van de deCumberland, die eerd uit 2. dromen beflaat, waar den die gedeputeerden ter vergadering van de pro*
van de eene de Zwarte, en de andere de Witte vintie Holland zenden.
Lewen genaamt word, die evenwel daar na te za- LEYDEN , EYLAND VAN LEYDEN, zie Ourature,
LEYDSENDAM, fchoon dorp in Holland, halver-*
Hien lopen, en in den vloed Kirkfop vallen,
LEWEN , deedje in het graaffchap Glats in Bohe- weg turTchen Leyden en Delft en den Haag, daar
men,-waar boven het oude berg-ilot, de Hommel de trekfchuiten, die van de eene plaats naar de andere varen, verwiffelt worden.
genaamt, te zien is.
LEYE , zie Lis.
LEWES , dad in de Engelfche provintie Suilex
LEYEN, ZUR LEYEN , een flot en heerlykheid in
aan den vloed van den zelven naam, die 6. mylen
het keur-Trierfche gebied aan de Mofel, z. mylen
daar van in de zee valt.
van Cobelents,welk het damhuis des vryheerlyken
L E W I N , zie Levjen.
LEWIN , een deedje in 't vorüendom Brieg in geflachts vand.r Leyen is,
LEYEN-

LEY- LEZ. LIA; LIB.
rCLEYENFELs, biffchoplyk Bambergs-flot en amt in
Franckenland.
LEYMUYDEN, dorp aan het Haarlemmer meir in
zuid-Holland.
LEYSERT, klein eyland in de Finlandfche-zee.
LEYTE, vloed welke in Stiermarken ontfpringt,
en zich in neder-Ongaryen by O war in een arm
van den Donau ftort.
LEYTON, ftad aan den vloed L e y , m het Engelfche graaffchap Bedford, omtrent 5. mylen van
London.
L E Z , kleine vloed in Languedoc in Vrankryk,
welke zich in het meir Maguelone ftort.
LEZAISX, ftad in het waiwoodfchap Seiidomir
In klein-Poien, aan den vloed Sau, 4. mylen van
Jaroilow.
LEZARD, voorgebergte, benevens een haven op
de weitlyke kuft van Engeland , in de provintie
Cornwal.
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daar van een getuigfchrift , dat Libellus genaamt
wierd, kregen, dat zy naar de wetten der keyzeren geleeft hadden.
LIBEN, kleine ftad in de Buntzlauer-kreits inBo»
hemen.
LIBENAU, fteedje in neder-Silefien, in deSchwibufche - kreits , den abt van het klooiter zum
Paradies in Polen toekomende.
LIBENTKAL, LUBENTHAI, LÖWENTHAL, ftad in

Silefien in de Lembergfche-kreits , wegens haar
gaaren-handel zeer kekent, en de abdis aldaar toekomende.
LIBERAAL, mild, vrygevig, goedhartig.
LIBERALIA, zie Bacchanalia.
L I B E R T E I T , vryheid.

LIBEKTYNEN, ketters onder de Chriftenen, wier
hoofden Quintin , een fnyder uit Picardyen, en
Copin omtrent het jaar 1525, in Holland* en Braband leerden, dat de menfch alles uit ingeving des
L E Z A R O , zie Ars.
'geeftes doet, en dat men zich weer in den ftaat
LEZEN , kleine ftad en flot in Bartenland, in der onnozelheid moeit ftellen : anders lieten zy hun
Brandenburgs Pruiffen, tuffchen 2. meiren.
navolgers toe zich naar hun welgevallen by de katholyken of Luiterfchen te voegen.
LEZIGNEN, zie Lufignan.
LEZLINGEN, keur-Brandenburgs luft-en jagt-flot
LIBERTYNEN in den Godsdienft, noemt men tein de oude-Marck, een myl van Gardeleben.
genwoordig die gene, die van de geloofs artykelen
LEZNO, kleine plaats in Littauen, in het'wai- zo veel aannemen als 't hun belieft, en zich aan
woodfchap Msciilau naar de Mofcovitifche gren- geen vaften Godsdienft of gezintheid houden.
zen, 2. mylen van Propoisk, en 8. van .Mohilow.
Li BETEN , de zevende en laatfte vrye berg-ftad
Hier omtrent wierd den o.o&ober 1708. hetLeeu- in opper-Ongaryen.
wenhauptfche leger van 15000. man, dat den koL I B I S , LIBUS, fterke ftad en flot in de Koningning van Zweden over den Dnieper volgde, van gratzer-kreits in Bohemen, tuffchen de Elf en Cyd«
de Mofcoviters geilagen.
lina, is van Libuffa geboud.
LIAMPO, het wydfte voorgebergte ten ooften in
LIBMÜHL , kleine ftad en flot aan 't water KarChina in de provintie Chequiang , benevens een bin, in 't Brandenburgs- Pruiffen, welke by na 70,
ftad van den zelven naam.
vifchryke zeen om zich leggen heeft. De Polen
LIANES , een van de befte Heden der provintie noemen ze Milomlin, zy is voortyds een biflchopAfturien in Spanjen.
lyke refïdentie-plaats geweeft, en legt tuffchen OLÏANNE , vloed in het landfchap Boulonois in fterod en Morung.
Picardyen in Vrankryk „ welke zich beneden BouLIBNA, kleine ftad in Pruiffen , dicht by den
logne in de zee ftort
vloed Dribentz.
L I A U D , kleine zilvere en kopere munt in VrankLIBOCHOWAN, ftad en markt-vlek aan de Elf in
ryk, een oortje waardig.
de Leutmeritiche-kreits in Bohemen, daar goede
Li BA, flad aan den vloed van dezen naam in wyn groeit.
Mafovien in Polen.
LIBOCHOWICZ , markt-vlek benevens een fchone
LIBANECK , ftad in de Buntflauer-kreits in Bohe- tuin, in de Leutmeritfche-kreits in Bohemen.
men.
LiBOuRNE,ftad in de provintie Guienne in Vrank-LIBANON, beroemde berg tuffchen Syrien en Ju- ryk, daar de vloed Lille in de Dordogne valt.
clea, die zich van weften ten ooften van de MidLIBURNIA , landfchap in Illyrien , 't welk he*
delantfche-zee by TripoH tot aan Arabien uitftrekt, dendaags onder Croatien gerekent word.
en waarop veel Cederbomen waiTen. Zy word van
LIBYA , was voor dezen een groot landfchap in
Maroniten bewoont.
Africa aan de Egyptifche grenzen, daar tegenwoorLIBA NOVA, eertyds Stagira, ftad in Macedonien dig de woeftyn %aara legt.
In Griekenland.
L I CA , landfchap in Croatien in Ongaryen.
L I B A U , ftad en haven aan de ooft-zee in CoerLICENT , is een accyns op allerhande wafen cm
land. Zy heeft en rede, legt aan de grenzen van levensmiddelen, inzonderheid die op 't zout gelegt
Samogitien; en is in den laatften oorlog door de ïs.
Zweden belegert, maar ook weer verlaten.
LICENTIE „ vryheid, verlof.
L I B E L , een fmeek fchrift,ook een klacht.
L I C H , kleine ftad benevens een fchoon flot in"
LiBELiATici, wierden in de eerfte kerk deChri- Wetteravien, 2. mylen van Gieffen , aan den kleiftenen genaamt, die om de vervolgingen te ont- nen vloed Wctter, graaf Maurits van Solms-Lich
gaan voor geld of andere giften de gunft by de toebehorende.
Heideniche overigheid verkregen, om hun GodsL I C H E N , kleine ftad aan een meir in de Uckerdienft met opentlyk maar heimlyk te herroepen,en Mark-Brandenburg.
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LÏCHFIELD; kleine ftad in het landfchap Stafford
in Engeland aan een moeras. Haar biffchop hoort
onder den aartsbiïTchop van Canterbury , en dit
bisdom is met dat van Coventri verenigt.
LICHSTALL, kleine ftad in Zwitzenand, het canton Bazel toebehorende.
.LICHSTEN, kleine ftad in de Koerlandfche provintie Semigallien.
, ,
,. ,
, _
LICHTEN, hiet zo veel als oplichten, opheffen,
by voorbeeld het anker lichten , dat is, ophalen.
volk of foldaten lichten betekent dezelve uit het
fchip halen en in 't veld voeren.
LICHTENAU, kleine ftad en amt in neder-Heffen, onder het oude en verwpefte flot Reichenbach
gelegen, en onder Caffel behorende.
LICHTENAU, kleine ftad en fterk flot in 't markgraaffchap Anfpach, de ftad Neurenberg toekomende , een iriyl van de ftad Anfpach.
LICHTENAU, kleine ftad en fterk flot aan denRyn
in de Ortenau, aan de Badenfche grenzen, 3. mylen
van Straatsburg, den graaf van Hanau toekomende.
LICHTENBERG, land-vorftelyk flot aan den vloed
Leen in opper-Beyeren , onder 't rent-amt Munchen behorende.
LICHTENBERG , heerlykheid in het graaffchap
Loots in de Nederlanden, aan de Maas over Maaftricht gelegen.
LICHTENBERG , berg-ilot en heerlykheid aan
de Saar in neder-Elfas, 5. mylen van Homburg,
den broeder van den graaf van Hanau , die
in 't jaar 1712. geftorven is, toekomende, die ook
daar den bynaam naar voerde. Maar dewyl de
Franfchen deze plaats in bezit hebben, heeft h y ,
tot dat hy zyn broeder te Hanau opgevolgt is, te
Bufchweiier gerefideert. Zie Banau.
LICHTENBERG , zie Leuchtenberg.

XiiCHTENBf-.RG ,amt in't hertogdom Twebruggen.
LICHTENBERG , zie Oftheim.

LICHTENBERG , vorftlyk Darmftads fiot en amt,
aan den ingang van het Odenwald.
LICHTENBERG , een van de voornaamfte Domeinen des hertogs van Bronswyk, niet ver van Wolffenbuttel, heeft een oud berg-ilot.
LICHTENBERG, kleine ftad, vervallen berg-ilot
en amt in Voigtland, den markgraaf van Bayreuth
toekomende.
LÏCHTENBURG, welgeboud flot en tuin dicht aan
de Elf r in de. Saxifche keur-kreits, 4. mylen van
Wittenberg, en anderhalf van Torgau r daar de
twe zufters uit het koninglyke Deenfche huis, naamlyk wouw Wilhelmina Erneftina, keurvorftin weduwe van de Palts, en vrouw Anna Sophia, nagelate weduwe van keurvorft Johan George III. van
Saxen,tot aan haar eind gerefideert hebben, en die
naderhand in het prachtige aldaar gebouwde graf
bygezet zyn. Dicht daar by legt het dorp Lichtenburg, en het fteedje Brettin, daar 15,76. de Forïnula Concordiae opgeftelt is.
LICHTENECK , heerlykheid en fterk berg-ilot nv
Brisgau, dicht by de ftad Renzingen, 't welk na de
dood der graven van Thuringen, die hier refïdeer4en, in 't jaar 1631. aan de graven van Salm en
JNeuburg'aaa de Inn gekomen. is y hoewel 'er na-

Lia
derhand deswegen enige ftryd met de graven va\:
Löwenftein ontdaan is.
LICHTENFELS, ftad, flot en amt aan den Mant
in Franckenland, daar hy de rivieren Reder en Cronach inneemt, in het bisdom Bamberg.
LICHTENSTADT, kleine ftad in de Elboger-kreits
in Bohemen , den markgraaf van Baden-Badeiv
toebehorende, daar men tin graaft.
LICHTENSTAL, een welgeboud fteedje niet ver
van den Rhyn in 't Canton Baiel, tot het bisdom
Bafel behorende.
LICHTENSTEIN , kleine ftad in opper-Turgow,
den abt van St. Gall toebehorende, in de provintie
Toggenburg, aan den vloed Thur.
LICHTENSTEIN y zie Gumpelskirchen.

LICHTENSTEIN, een vervallen en zeer hoog gelegen flot op de Alb in Zwaben, niet ver vanReutlingen, waar op tegenwoordig een jager van den
hertog van Wurtemberg woont.
LICHTENSTEIN , anders ook Marien -Cron ge»
naamt, was voor dezen een vrouwe-kloofter in 't
hertogdom Wurtemberg, en legt niet ver van L ö wenftein , 3. uren van Heilbrunn.
LICHTENSTEIN, de vorften van Lichtenftein halen hun oorfprong uit het Italiaanfche huis Efté, eis
hebben zich in 2. linien> de Carolynlche en Gundakkerfche verdeelt , waar van de eerfte reeds
den 18. jan. 1712,. met den ryks-vorft Johan Adam
\ndreas, keyzerlyken geheimen raad en ridder van
't Gulde Vlies, uitgestorven i s , wanneer de Gundakkerfche linie de Majoraats-goederen (of het recht
van eerft-geboorre) ge-ërft heeft; naamlyk vorft.
Anton Floriaan het oude majoraat , dat uit de
vorftendommen Troppau en Jagerendorf in Sile—
üen, en 11. heerlykheden beftaat; de drie nagelate.
prinflen van Philippus Erafmus, naamlyk Jofephus
Wenceflaus, Emanuel, en Johannes Antonius hebben het nieuwe majoraat in Zwaben en verfcheyde
heerlykheden. in de keyzerlyke erflanden gekregen.
De overige goederen en heerlykheden heeft hy zyn
weduwe Erdmuth Thereiia , dochter van Ferdinandus Jofephus, vorft van Dietrichftein, en zyn
5.. nagelate princeflen-dochters vermaakt. Het hooft
der vorft elyke Lichtenfteinfche familie is vervolgens
(na 't afiterven van den oudften broeder vorft Maximiliaan) vorft Antonius Florianus,keyzerlyke opper-hofmeefter, grande van Spanjen van den eeriten rang, en ridder van 't Gulden Vlies ge weeft, die
den 4, mey 1656. geboren, en den 11, odtob. 172.x*
geftorven is. Hy had in 't jaar 1679. Eleonora.
Barbara , dochter van Michaèl Oswald graaf van
T h u n , ten echt genomen, by wie hy Maria Antonia, gemalin van graaf Ehregot van KufrTtein;,
Maria Carolina, gemalin van vorft Jofephus Wencellaus van Lichtenftein;. en Jofephus geteelt heeft,,
welke laaftgenoemde,. den 27. mey 1690. geboren,
zich ten derdemaal met Maria Anna Catharina,
dochter van graaf Francifcus Albertus van Gettingen, op den 3.aug. 171-7• m d e n egt begeven heeft, en
172,1.. regerende vorft van Lichtenftein geworden is,LICHTENSTEIN,- een nieuw van keyzer CarelVI..
in 't jaar 1719. verheven vorfte-ndom , waar toe tegenwoordig, de giaaffchappcn en heerlykheden Ba^*
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3 Ü S en Schellenburg in Zwaben behoren, en daar
311e de heerlykheden die het yorftelyk huis Lichtenftein in 't toekomende aanwinnen zal, in zullen
gelyft worden. Want toen de laatft geitorven vorft
Antonius Florianus in 't jaar 1712. de introductie
in den vorften-raad te Regensburg eriangde, doch daar
by beloven mceft dat zyn manlyke erven zich daar
in zo lang van plaats en item zouden onthouden, tot zy
door'tverkrygen van onmiddelyke vorftelyke ryksgoederen hier toe gewaardigt wierden,zo heeft def elve hier op de beyde gemelde ryks-graaffchappen en
heerlykheden van zyn neven, zonen van de Philippynfche linie van Lichtenftein, tegen een ./Equivalent aan zyn vorftlyk-Lichtenfteins eerft-geboorte
recht gebracht ; ook deszelfs nagelaten zoon van
den keyzer een commifïie-decreet aan de ryks-vergadering te Regensburg verworven, dat de zitting
en item in den vorften raad nu ten ftande mocht gebracht worden.
LICKTENSTEIN, oude graaflyke familie in T y ïol, dat den bynaam na het flot Caftekorn voert,
en van de vorilen van Lichtenftein te onderfcheyden is
LICHTENSTEIN, kleine ftad en ilot op een berg
in de Aartsbergfche-kreits in Meiflen, een myl van
Zwickau, graaf Otto Willem van Schönburg toekomende.
LICHTENWALDA, flot en amt aan de Zfchopa,
een myl van Chemnits, in de Aartsbergfche-kreits
in Meiflen, den graaf van Watsdorf tegenwoordig
toekomende.
LiQHTENWooRDT,ftad en heerlykheid in't graaffchap Zutfen, niet ver van Grol.
LICHTER, (ALLEGE)ÏS een klein vaartuig, waarmee men volk en goederen uit een groot fchip loftV
om het zelve in nood te helpen, ook over ondieptens te brengen.
LICHT - KOGELS , zyn kogels van brandachtige

Hof, welke de belegerden by nacht in 't veld werpen, om het zelve te verlichten, en dearbeyd der
belegeraars te ontdekken.
LICITEREN, geld bieden.
LICK, kleine vloed in PruhTen, van waar hy in
Polen en aldaar in den droom Narow loopt, die
fcich verder in de Bug, en deze in de Weichfelftort,
LICK, ftad, flot en amt, als ook een landfchooi
in het Brandenburgs-Pruhfen.
LicosA, zie Leucofa,
LICZKA,fraai Ilot in de Satzer-kreits inBohemen,
L I D A , vloed in wefl-Gothland in Zweden, die
by Lidkioping in het meir Wener valt.
LIDA , kleine ftad, benevens een Caftellany en
een flot aan den vloed Deta in het waiwoodfehap
Troki in Litthauen.
LIDDFSDALE, klein landfehap in zuid-Schotland,
aan de Engelfche grenzen. Het is bergachtig, en
heeft gants geen lieden: zyn naam heeft het van
den vloed Lidda.
LIDH,ZO worden tweldehie fteden in deZweedfche provintie Jempterland genoemt.
LIDKIOPING , kleine ftad in wéft-Gothtènd in
Zweden,daar de vloed Lida in het meir de Wener
.v^Jt. Zy heeft een biffchop, ichone yzer-ea ftaal-
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mynen, en de inwoners genéren zich meeft met
den vifch-vangft.
L I D O , hiet in 't Italiaanfch een oever, en voornaamlyk word de oever, die tegen over de ftad
van Venetien legt, alzo genaamt , en welke als
een natuurlyke wal en fchone haven benevens een
kaileel is, daar de oorlog fchepen tot befcherming
der ftad leggen.
LIEBANA, klein landfehap in de Spaanfche provintie Afturia de Santillana, 9. mylen breed en 4.
langden beftaat uit 5. gebieden, als Colligrio, Val
de Prado, Vahebara, Cereceda en Polanos. Het
is vruchtbaar, en heeft goede veefokkery.
L I E B E , zie Lohau.

LIEBENAU, fteedje op een eyland op de rivier
Dymel in neder-Heflen , aan de Paderbornfche
grenzen.
LIEBENAU , kleine ftad, den keurvorft van Hannover toekomende, in het graaffchap Hoya.
LIEBENAU, zie Lubenau.

LIEBENBERG , berg-flot en heerlykheid in nederKarinthien, niet ver van den vloed Glan, tuffchen
St. Veit en Glaneck.
LIEBENBURG , amt en flot in 't (lift Hildesheim,
dicht aan het Schladifche gebied, door 't welk de
Werra naar de Ocker loopt.
LIEBENMUHL, zie Libmuhl.

LiEBbNRosA, kleine ftad by het Spree-woud, 3.'
mylen van Guben in neder-Lufatien, den heer van
Schulenburg toekomende.
LIEBENSCHEID , kleine ftad en flot in Wefterwald.
LIEBENSTEIN, flot en vlek in 't hertogdom Wurteaiberg, tuffchen LaufYen en Marbach, de adelyke familie van Liebenftein toekomende.
L I E B E N T H A L , zie

Ltbemhal.

LIESENWALD , kleine ftad, ilot en amt in de
Middel-Mark-Brandenburg, aan den vloed Havel.
LIEBENWÊRDA, kleine ftad, ilot en amt aan de
Zwarte Elfter, in de Saxiiche keur-kreits, den baron van Löwenthal toekomende.
LIEBENZELL, kleine ftad en amt aan de Nagolt
in 't hertogdom Wurtemberg, niet ver daar van is
het Zeiler-Bad.
LlEBERT-WoLCKEWïTS,

Zie

WolcktWitS.

LIEBESITS , zie Lubejits.

LIEBSTADT, berg-fteedje en flot aan de Möglits,
Maar den kant van Altenberg, anderhaf myl van
Pirna in Meiflen , den kamer-heer van Birckholt
toekomende.
LIEBSTADT, kleine ftad in Pi-uiifen, in de provintie Höckerland.
LIECK, zie Lick

LIEFSKENSHOEK , een fort in Hollands-Vlaanderen, aan den linken over der Schelde, tegen over
Lilla
L I E G B , zie Luyck.
LIEG MTS , zie Ligntts.

L I E N Z , L U E N Ï , aeloude ftad en flot in Tyrol,
aan den vloed Draa, daar hy de ïfola inneemt, 4»
mylen van Innkhen, is 1723. door een brand te
enemaal in de afche gelegt
Ooo 3
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L I E R B , L I R A , een kleine beveiligde ftad en de die in afweienheid van den Prevoft, Bailly of Seneliooftftad van het graaffchap Cantecroy, in 't oo~ fchal, in een prelidiaal of in een koninglyke rechtftenryks-Brabant, 2. mylen van Mechelen, daar de bank voorzitter is.
LIEUTENANT-GENERAL DES ARMEES NAVALES DE
grote en kleine Nethe te zamen lopen. Na den
gelukkigen flag by Ramellies 1706. wiem deze ftad FRANCE, is een officier, die onder den vice-admivan de Franfchen verlaten, en van de bontgeno- raal commandeert. Hy gaat voor de Chefs d'Eften bezet.
, 1 j t
*,- i T * cadre, en geeft dezelven de order, die zy naderLIERHEIM, floten vlek der heren van Middel- hand aan de mindre officiers uitdelen.
L I G A , was een verbond dat de Rooms-gezinde
burg in Zwaben, aan den vloed Lger, een myl vorften tegen de geflote unie der protefterendc
van Nördiingen.
ftanden in 't jaar IÓIO. te Wurtsburg oprechtten,
LIEROORT-SCHANS, een fort in O oit-v rietland, waar in zy den hertog van Beyeren tot Generaal
aan den vloed Ems, 3.mylen van Emden, de Hol- van hun krygsmacht verkoren > om de proteftanten
f
landers toekomende.
te weeritaan.cn alle verdere inbreuken indenGodsLIESEN, commandery van de Johannitoorde in dienft en andere vryheden te verhoeden. In 't bede Middcl-Marck-Brandenburg.
gin verdroegen zich beyde de partyen te Munchen
LIESINA , taamlyk groot eyland tegen Daima- om de wapens neer te leggen , 't welk evenwel
tien , de Venetianen toekomende.
niet beletten kon dat het vuur tien jaar daar na 111
LIESSE, kleine ftad op het eyland van Vrank- den 30-jarigen oorlog weer uitbarfte.
ryk, in het landfchap Laormois in Vrankryk.
L I G N E , kleine ftad in Champagne m Vrankryk,
L I E S - P F U N D , is een foort van gewicht in de aan de Burgundifche grenzen, daar de vloed Ligne
Noortfche-landen, 't welk zo veel als 15. gemene ontfpringt.
ponden houdt.
L I G N E , vlek, met den titel van een vorftendom
LIETSKE, was voor dezen een beroemt kloofter in Henegouwen, aan den vloed Denre, 't welk de
en vlek in de Middel-Marck, tegenwoordig hoort hertog van Lotteringen in nov. 1719. weer in behet de heren van Munchhaufen toe.
zit genomen heeft, wyl het voordezen tot LotteLIEUTENANT, betekent in 't gemeen een bedien- ringen behoorde. Het vorftelyke huis Ligne voert
de , die eens anderen plaats waarneemt. Daar van hier den naam van, waar uit de vorften van Ligne,
Lieutenance, ftadhouderfchap.
Aremberg, Arfchot, Chimay en Barbanfon gefproLIEUTENANT, in den oorlog, is by ieder com- ten zyn. De tegenwoordige vorit van Ligne niet
pagnie te paard of te voet de twede opper-officier, Claudius , die zich in febr. 17Z1. met de prince>
en commandeert by 't afwezen des ritmeefters of Louife van Salm in den echten ftaat begeven heeft
hopmans. Maar wanner deze tegenwoordig is, zo
LIGNEY £N BARRois,ltefke ftad in 't hertogdom
voert de luitenant de achterhoede in 't maricheren. Bar in Lotteringen, 4. mylen van Bar Ie Duc.
Zyn wachtpoften zyn onder de poorten, ook trekt
L I G N I T S , vorftendom in neder-Silefien, tuilchen
hy niet minder [als met 40 man o p , ontfangt van de vorftendommen Jauer, Breflau, Glogau en Woden ferjant het woord, heeft het meefte met de lan, den keyzer als koning van Bohemen behorencompagnie te doen, maar voert. evenwelniets uit de. Voor dezen had het zyn byzondere hertogen
zonder 's kapiteins weten, en exerceert de compa- uit den beroemden Tiaftifchen ftam, welke 1675-,
gnie. Zyn geweer is een partifaan , halve piek of uitgeftorven zyn. . De hooftftad hiet ook Lignitz,
fnaphaan met een bajonet. Een luitenant van de kgt aan de Kasbach, 8. mylen van Breflau,is welinfantery is in 't maffcheren te paard, maar by het geboud, heeft een wal, een dubbele water-gracht,
treffen en by de parade te voet, en fluit de compa- benevens een flot,en men vind 'er de begraafplaats
gnie.
.der vorften van Lignits. Wylen keyzer joiephus
LIEUTENANT, op een fchip, is de eerfte officier heeft 'er 1708. een adelyke ridder-fchool , onder
na den captein, welke hem gebruikt om van het den naam van den H. Jofephus, voor de gebore
ene fchip naar 't andere te varen, en de nodige za- Sileliers zo wel van den Katholykfchen als proteken uit te voeren. Wanneer hy zich in een haven ftantfehen Godsdienft opgerecht , het zelve met
bevind, moet hy daaglyks, geïyk zulks in Vrank- heerlyke privilegiën voorzien , en den 19. maart
ryk gebruiklyk is, de voor de officiers opgerechte ingewyd. In 't jaar 1709, is 'er buiten de Glokrygsfcholen, en maandelyks de aangeftelde te za- gauer poort dicht aan den zo genaamden Töppelsmen komften by den commendant by wonen. Hy berg op het landgoed Grunthal een gezondheidsbron
moet ook, wanneer de fchepen gecalfatert of gere- ontfprongen. Daar ontftond ook in 't jaar 1711. op
pareert worden , daar by zyn, en zyn captein van goeden vrydag in de flot-kerk gedurende den Godsalles wat 'er voorvalt bericht geven, ook een dag- dienft een onverwachte brand, waar door de fchone
regifter van zyn fcheepvaart houden.
flot-kerk met het Hot zelfs ten vollen geruineert
LIEUTENANT CIVIL te Parys is de luitenant van wierden.
den prevooft, welke laatftgenoemde de rechter in
LIGNON, kleine vloed in Vrankryk, in het land*
civile zaken is.
fchap Forez, welke zich by de ftad Feurs in de
LIEUTENANT CRIMINEL , is in Vrankryk de ge- Loire ftort.
ne , onder wien de criminele zaken behoren. De
L I G N Y , ïie Ligne.
Lieutenant de Police is die gene die het opzicht
LIGOR , ftad op het Schier eyland van Indien;
over alles heeft wat de Policy betreft.
aan de overzyde van de Ganges in Azien, aan den
LIÊUTENANT-GENSRAL, is in Vrankryk de gene*
xee-.
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gee-boezenr van Siam , daar zy een goede haven
heeft. Zy hoort den koning van Siam toe.
L I G T E R , zie Lichter en Allege.
L I G U E , hiet een verbintenis, en in Graauwbundterland een bundt of provintie.
L I G U E , was een beroemt en machtig verbond in
de 16de eeuw in Vrankryk, 't welk ook de heilige
Unie genaamt, en door den Cardinaal van Lotteringen het eerft op het tapyt gebracht wierd. Deszelfs opperhooft was de hertog van Guife, en haar
oogmerk den Roomfchen Godsdienft tegen de Hugenoten te verdedigen. De koning van Spanje trad
mee in dit verbond, en de paus was befchermheer daar
over, 't welk eindelyk zo machtig wierd, dat het
zich opentlyk tegen den koning van Vrankryk Held e , toen hy de Hugenoten vryheid van Godsdienft
vergunde, en hem dwong alles te herroepen. De'z.e onluften duurden tot dat koning Hendrik IV. op
den troon quam, en opentlyk den Roomfchen Godsdienft beleed.
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vintien, en by na alle Europeefche waren te zamen
gebracht worden.
L I M A , PORTO DE L I M A , ftad in de provintie En-

tre Douro y Minho in Portugal , aan den vloed
Lima.
LIMA , vloed in Spanjen, welke in Gallicien ontfpringt, en zich beneden Fos de Lima in de Atlantifche zee ftort.
LIMAGNE , zeker gebied in neder-Auvergne in
Vrankryk , langs den vloed Allier f is wegens zyn
vruchtbaarheid beroemt.
LIMANS, klein vlek inProvence in Vrankryk, 7*
mylen ten noord-ooften van Apt.
LIMARE, floten barony in Brabant, in het graaffchap Walheim , dicht by Waveren gelegen.
LIMAT, L I N T , vloed inZwitzerland, welke aan
de Graauwbundtfche grenzen ontfpringt , ea zich
beneden Baden in den vloed Aar ontlaft.
LIMBERGA, kleine ftad in de Zweedfche provintie Halland , in een bergachtige maar vruchtbare
landftreek, 6. mylen ten noorden van Halmftad.
LÏGUSTISCHE Z E E , zitGenua.
LIMBURG, amt in het graaffchap Ravensberg ia
LIKOWA , fterk ilot in opper-Ongaryen, en een
pas tegen Polen. De keyzerlyke veroverden het Weftfalen.
LIMBURG, klein hertogdom, en een van de 17,
van de rebellen den n . April 1709.
LÏLIENFBLD, vorftelyk ftift en zeer ryk kloofter, provintien der Nederlanden , tuflchen het hertogvan de Ciftercienfer orde, in neder-Ooftenryk, 8. dom Gulik en het bisdom Luik gelegen. Men verdeelt het in vier gebieden^ naamlyk in de heerlykmylen van Wenen.
heid Fauquemont, 't graaffchap Dalen, de heerlykLi LX E , zie RyJJeL
L I X L E , ÏLXE, E L L A , vloed in Vrankryk, die in heid Rolduc , en het eigentlyk zo genaamde herliet landfchap Limoifin ontfpringt, en zich by Li- togdom Limburg. De beyde eerft e horen de Hollanders , de^ beyde laatfte den keyzer of het huis
i>ourne in de Dordogne ftort.
LIXLE , ftad in het graaffchap Venaiffin in Pro- van Ooftenryk toe. Dit hertogdom begrypt 5. fteden, en 123. dorpen, en is voor enige jaren te enevence, die van den vloed Sorgue omringt word.
LILLEBONWE, kleine ftad in Normandyen aan de maal door de wapenen der Bondgenoten den FranfchSeine, hier van voerde een vorftelyke linie uit het man ontnomen. Tuflchen dit hertogdom en het
hertoglyke huis Lotteringen den naam en titel , bisdom Luik ontftonden 1709. wegens de jurisdictie
maar welke met Francifcus Maria prins van Lille- en koophandel enige gefchill en, die evenwel in den
bonne in 't jaar 1694. na 't manlyke oir uitge- Haag door Gedeputeerden bygelegt zyn. In den
Spaanfchen en Engelfchen vrede te Utrecht 1715.
ftorven is.
quam
men m een byzonderen artykel over een,
LIXLERS, kleine ftad in het graaffchap Artois aan
den kleinen vloed Nave, de kroon Vrankryk toe- dat de beroemde princesUrimi het hertogdom Limbehorende. Het omleggende gebied word Ie bail- burg zou hebben , maar zy is nooit tot het bezit
toegelaten.
liage de Lillers genoemt.
LIMBURG , hooftftad des hertogdoms van dezen
L I L L O , goede veiling in Hollands Brabant aan de
Schelde ter rechterhand, 3, mylen van Antwerpen. naam, welke gefortiiiceert is, 4. mylen van Luik.
Hier moeten alle fchepen voor ancker leggen, en Zy legt op een berg daar de vloed Weze voorby
loopt, en heeft behalven dat een kafteel op een hode Verenigde provintien tol betalen.
LIMA , vlek in de provintie Dalekarlien in Zwe- ge rots, met fterke bolwerken voorzien. Niet rer
daar van heeft men goede mynen , waar uit men
den, niet ver van^de Noordweegfche grenzen.
LIMA , CIÜDAD DE LOS REYES , hooftftad van den fteen Galmey, daar men rood koper mee tot
Peru, aan een vloed van denzelven naam, en de geel maakt, ook lood, yzer en fteenkolen graaft.
refidentie des Spaanfchen onderkonings van gants De erf-prins van Heften Kaffel ontnam ze 1703. als
auid-America. Zy is zeer groot, ryk, en geforti- Hollandfche generaal den Franflchen.
LIMBURG, heerlykheid, zie Limptirg.
iïceert, en heeft een goed ilot, benevens een zeer
LIMBURG, kleine ftad aan de Elf, in de Czaslaue*
bequame haven, Callao de Lima genaamt, ook is
zy de voornaamfte handelplaats in zuid-America. kreits in Bohemen, 6. mylen van Praag.
LIMBURG, graaffchap en berg-flot, dat Hoheiv
Daar is een audiëntie, een parlement, een aartsbiffchop en een univerfiteit welke 1614. gefticht is. Limburg of Hoog-Limburg genaamt word, in het
De ftad word in 36. quartieren verdeelt , en des graaffchap Marck aan den vloed Lene , den graaf
aartsbifïchops inkomften zal jaarlyks op 300000. van Bentheim toekomende.
LIMBUS INFANTUM, is naar de Roomfch Kathoducaten belopen, De haven/welke van 2. kartelen befchut word, legt een myl van de ftad, waar lyke leer een plaats naait aan de hel, daar zich de
in by na al het goud en zilver uit de naburige pro- kinderen, die zonder doop gerlorven zyn, ophou-
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den, en uit gebrek van den doop van de erfzonde
nullen gereinigt worden.
,
, u. ,. , . .
LIMBUS PATRUM, een diergelyke plaats dicht by
de hel volgens de leer der Roomsgezinden, waarheen de Vaderen van het oude Teftament verwezen worden, waar zy het zalige aanfchouwen van
God zo lang moeiten mirten, tot dat C hriftus hen door
zyn nederdaling ter helle verloft heeft
LIME

LIME-REGIS» vlek aan de kult van Dor-

chefter in Engeland , aan een vloed van denzelven
naam , 't welk zitting en Item in 't Parlement
heeft.
LIMENE, LEMENE, kleine vloed in Friuli in Italien, die te Palata di Limene in de golf van Venetien valt.
LIMERICK, graaffchap in Ierland in de provintie
Mounlter, tuflchen de graaffchappen Tiperari, Corke en Kerry en tuflchen den vloed Shannon gelegen. De ftad Limerick is gefortificeert, heeft een
lterk flot en men houd ze voor een der rykfte en
levendigfte fteden van Ierland , ook heeft zy een
biffchop , onder den aartsbilTchop van Cashel
(taande.
LIMFIORT, zee-boezem op het fchier-eyland Jutland, by de ftad Alburg, anders het canaal van Alburg genaamt. Hy neemt zyn oorfprong uit de
Duitfche-zee.
LIMFORT , vloed op het fchier-eyland Jutland,
die van de ftad Alburg, tot het eyland Mors loopt,
LÏMINGO, PIMINGO , kleine ftad aan den Bothtiifchen zee-boezem , in de Finlandfc^e provintie
Cajanien. De inwoners dryven goede nering met
den vifchvangft.
LIMITES of LTMIETEN , hieten de grenzen van

een land, en limiteren, zekere grenzen zetten, bepalen. De ryks-en landdagen in Polen limiteren,
betekent dezelve van den enen tyd tot den ander
verfchuiven. Limitatie, betekent bepaling.
LIMOGES, hooftftad van het Franffche landfchap
Limofin aan den vloed Vienne. Zy is grpötenvolkryk, en heeft een bisdom, onder den aartbiffchop
van Bourges ftaande, als ook een prefidiaal.
LIMONA , klein eyland, tuflchen de eylanden Rhodus en Stampalla, aan de kuften van Natoliën , 't
heeft een goede haven.
LIMONE, kleine ftad, 7. mylen van Padua, de
Venetianen toekomende.
LiMosA, LIMOSSA, klein eyland in de Middelantfche-zee, de Malthefer-orde toekomende.
LIMOSIN , provintie in 't generale gouvernement
van Guienne in Vrankryk, die in opper- en nederLimofin verdeelt word. Zy grenft ten zuiden aan
Quercy , ten ooften aan Auvergne , ten noorden
aan Marche en ten weften aan Angumois. Anders
is het een koude landftreek, die niet veel koorn en
vvyn, maar zo veel meer fpelt, gerft en kaftanien
voortbrengt.
LIMOSO , kleine ftad in Cyprus.
LIMOSSA , zie Limofa.

LIMOUX, kleine ftad in opper-Languedoc aan den
vloed Aude.
LIMPIA, kleine vloed in 't Genueefche gebied in

Jtalien»
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LIMPURG , heerlykheid in Franckenland ; waaf
van de graven van Limpurg, en des H.Roomfchen
ryks erffchenkers zich te gelyk femper- of altoos-vrye
van Limpurg genoemt hebben. Zy zyn in 't jaar
1713-met graaf Vollrath uitgeftorven, en keur Brandenburg pretendeert de nalatenfchap en opvolging
in hunne goederen , uit hoofde van een eertyds
verworve expedtantie ; maar het erf- fchenkers
amt benevens den titel van femper-vry is door
den keyzer aan den graaf van Althan opgedragen.
L I N , is een foort van fchepen die zonder gevaar
met alle winden zeylen kunnen.
LINAS , kleine ftad in de Franfche provintie Or~
leanois.
LINCKE, kleine vefting aan den vloed Colme in
Vlaanderen, de kroon Vrankryk toekomende.
LINCOLNE , provintie in Engeland , welke ten
noorden aanYorck, ten weften aan Nottingham en
Leicefter, ten zuiden aan Rutland, Northampton
en Cambridge, en ten ooften aan de Duitfche - zee
grenft. Zy word in drie delen, naamlyk Rutland,
Lindfey en Kefteven verdeelt. De hooftftad Lincolne is taamlyk groot, legt aan den vloed Withan,
en heeft een biffchop, onder den aartsbiflchop van
Canterbury ftaande.
LINCÖPING, LINCOPEN, kleine ftad in ooft-Gothland in Zweden , tuflchen het meir Weter en de
Ooft-zee. Zy heeft een biffchop, onder den aartsbiffchop van Upfal ftaande.
LINDAL, vloed in Noorwegen , in de provintie
Aggerhus.
LIN DAR , fraai markt vlek in Hifterryk , tot het
graaffchap Mitterburg behorende.
LINDAU , vry e Rykftad van den Lutherfchen
Godsdienft inZwaben, op twe kleine eylanden van
deBoden-zee, waar over een brug van daar tot aan
't land legt. Zy is ryk, groot en beveiligt, dryfr~
groten koophandel, en heeft goeden wyn en een
vruchtbaren grond. Dewyl de raad en de burgery
meeftendeels Luiters is, heeft de vorftlyke Katholyke
abdis aldaar, zynde een onmiddelbare Ryksftand,
groot gefchil met de ftad over het rechtsgebied.
LINDAU, ftad op den Hans, die een pas naar Eisfeld is.
LINDAU , LINDOW , kleine ftad in het Branden-'
burgfche graaffchap Rupin , 1. mylen van nieuw-v
Rupin, den koning van Pruiffen toekomende. Hier
is een adelyk-juffren klooft er, en een amt.
L I N D E N , heerlykheid in het Hannoverfche, dicht
by de ftad Hannover, met een fchoon flot en tuin,
den graaf van Platen toekomende.
LINDEN, zie Gres- of Groot-Linden.
LINDENFELS, fteedje en ilot in 't Oldenwald, 't
welk aan het graaffchap Erpach grenft, den paltsgraaf
aan den Rhyn toekomende.
LINDISFARN , eyland in Engeland , op de kuft
van Northumberland , waar op een ftad en haven
legt.
LINDOSO, ftad inPortugaal, in de provintie Entre Douro y Minho, is van natuur fterk, en heeft
ook een citadel van 5-baftions,
L I N D O W , zie Lindau,
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LIMDRS , mcir in Lotteringen, 't welk rvk vaa
LINIE ia de geilacht - rekening, is een rey van
«Karpers is, en den hertog jaarlyks veel opbrengt.
bloedverwandten van verfcheyde graden , die alle
LINDSEY, een ftuk van de provintie Uncolnshire van een ftamvader afkomen; de rechte linie is die
in Engeland, dat het grootfte en noordwaarts leg- van vader op zoon, enz. gaat. Zie onder Linea afcendem
gende deel van dezelve is , en den titel van een en Linea dejeendens, en wat de zy-linieis zie in Linea
graaffchap voert.
collateralis.
LINDSEY, kleine ftad in 't landfchap Cluydesdale
LINIERES, ftad in het landfchap Berry m Vrankin zuid-Schotland aan den vloed Cluyd, i r. uren ten ryk aan den vloed Arnon, welk een gebied van 3.
zuid-ooften van Glafcow.
mylen onder zich begrypt.
LINEA ASCENDENS of SUPERIOR, de opklimmenLINLITGO , LITHQUO, ftad benevens een fchoou
de linie onder de bloedverwandten is waar onderde flot in Lothiana in Schotland, aan den zee-boezem
ouders en voorouders zyn.
van Forth, vyf mylen van Edenburg.
LINEA COLLATERALIS of ZY-LINIE ; waar toe
L I N N , een van de hooftrivieren inSiberien, aan
men broeders en zufters, ook vaders broeders, va- wiens mond de ftad Linn legt.
ders zufters, moeders broeders, moeders zufters enz. •
LINNARES, ftad en hertogdom in Portugal, het
rekent.
huis Novonna toekomende. De tegenwoordige
LINEA DESCENDENS of INFERIOR , de neerdalen- hertog van Linnares, Jofephus Antonius de Naronde linie, waar in de kinderen en kindskinderen zyn, na is 1709. onder-koning van Peru geworden.
enz.
LINNE, ftad aan den Rhyn, in het nederftift Keulen.
LINNICH, kleine ftad in't hertogdom Gulik, aan
LINGEN , graaffchap in Weftfalen in 't bisdom
Muniter , 't welk na de dood van koning Willem den vloed Roer gelegen. Hier heeft hertogGerard
III. van Engeland den koning van Pruiflen by pro- van Gulik en Berg in 't jaar 1444. op St. Hubertsvifie ingeruimt is. De hooftftad Lingen legt aan dag een grote overwinning op Arnoldus, graaf van
den vloed Ems, 13. mylen van Bremen, is geforti- Egmond behaalt, en tot aandenken de ridder-orde
ficeert, en heeft een fraai flot, benevens een be- van St.Hubert gefticht, welke voor enige jaren van
den laatft-overleden keurvorft van de Palts verroemt landfchool, dat anno ió85.opgerecht is.
LINGKIANG, ftad in de provintie Kiamfl in China nieuwt is.
in Azien, in een bovenmaten vruchtbare landsdouLINOSA , eyland in de Middelantfche-zee, niet vee
w e , heeft 3. andere fteden onder zich.
van Malta, waar onder het behoort.
LINHARES, zie Linnares.
LINSBURG, keur-Hannovers lufthuis in hetNienLINIE , zie JEquator.
burgfche amt aan de Wezer, niet ver van hetamtL I N I E , is in de krygsbouwkunft een maat, die de huis Wölpe.
twaalfde deel van een duim is.
LINTKÖPING, zie Linh'öping.
L I N I E , word in't veld van de verdeling van een
L I N Ï Z , grote en welgebcude hooftftad van opïn flag-orde geftek leger gezegt,'t welk een rechte li- per-Ooftenryk aan den Donau, daar hier een brug
nie van de in orde geftelde manfchap is, zo verliet over legt. Daar is een fchoon en groot Hot, waar op
veld het lyden kan. De Franflchcn gelyk ook an- een keyzerlyke landshooftman woont,en een univerdere legers plegen zich in drie linien te ftellen, de fiteit, hebbende twe grote voorfteden, ook 2. beroemeerfte is de Avant-garde of Voorhoede, welke in de jaarmarkten, acht dagen na Paafchen en 8. dagen na
veel vooraangeftelde Bataillons en Efcadrons ver- St.Bartolomeus. Hier is het gemeen landhuis, waarin
deelt word. De tvvede is de gene die men het Corps de opper-Ooitenrykfcheftanden byeenkomften houde Bataille noemt, en men moet tuflchen beyde li- den, en waar in de lands-preiident, die altyd een
nien 150. voet vry veld laten, op dat men zich weer van de oudfte graven is, benevens den lands-direkverzamelen kan. De derde linie is het Corps de Re- teur zyn woning heeft.
ferve, Arriere-garde óf Achterhoede, en men moet
L I N T Z , kleine ftad in't aartsbisdom Keulen, aan
tuflchen deze en de twede linie omtrent 300.fch.rc- den linken oever van den Rhyn.
'den ruimte laten.
L I N T Z , zie Lientz,.
LINIE , STREEP , REY , zo noemt men de orde
LINUM , flechte maar vermaaklyke plaats in de
van de poftering ener vloot, wanneer 'er een zee- Middelmarck Brandenburg, 6. mylen van Berlyn en
ilag gehouden word. Dan ftelt zich de Avant-gar- 2. vanRupin, is voordezen een adelyk flot ge weeft,
de , het Corps de Bataille en de Arriere-Garde in hier vermaakt zich de koning van Pruiflen zomtyds
cene linie , wanneer de Efquaders of Divifien by met de berg-of korhanen.
elkander zyn. Dit gefchied zo veel hét mooglyk
LINXIÜ , grote ftad in de Chineefche provintie
is, niet alleen om het voordeel van den wind te Yenfi in Azien.
behouden, maar ook, indien de fchepen by reyen
L I O N , een der grootfte fteden van Vrankryk,1
achter malkander lagen , de gene die niet in de en de hooftftad van het gouvernement Lionnois.
eerfte rey waren , hun laag op de vyandlyke Zy legt in het eigentlyk zo genaamde Lionnois,
fchepen niet geven konden, nademaal hun de fche- daar de rivieren Rone en Saone te zamen vlieten,
pen van haar cigc party zouden in den weg zyn. is gefortificeert, en word door het flot Pierre En*
LINIE , is een opgeworpen gracht met een borft- cife gecommandeert. Zy is wegen haar koophanwering, die gemeenlyk hier en daar met redouten del en manufacturen zeer volkryk, en heeft jaarlyks
voorzien is, om daar door een veld te dekken, en vier beroemde markten, daar en boven een preflden inbreuk dervyanden te verhinderen,
diaal en een aartsbiflehop , welke zich Primat de.
p pp
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Gaules fchryft. De golf van Lion is een fluk van t. hooftlinien, naamlyk uit de Detmoltfche enBucde Middelantfche-zee, die zich langs de kuiten van keburgfche, na dat de Brakifche, in 't jaar 1709.
Languedoc tot aan den mond der Rhone uitftreKt. den 21. febr. uitgeitorven, en derzelver aandeel uit
LION EN FOREST, kleine ftad in opper-Norman- kracht van 't eerftgeboorte-recht aan het regerende
dyen > aan den vloed Orleans.
huis vervallen is. De Detmoltfche verdeelt zich
LION LE SAUNIER, redelyk koopftad m Franche weer in de Detmoltfche of regerende, en in de
Comte , niet ver van de Burgondifche grenzen, Rifterfeldfche linie,
word anders ook Lons genaamt.
L I P P E , LIPPSTAD, ftad aan den vloed Lippe,"
LIONNOIS, kleine provintie m Vrankryk,tuflehen waar van zy ook haar naam gekregen heeft, voorBrefle , Beaujolois , Forez, en Dauphiné. Zy is dezen de graven van der Marck voor de helft toevruchtbaar van wyn.koorn en bomvruchten, heeft, komende, van dewelke de koning van Pruiffen zo15. mylen in de lengte, en 12. in de breedte.
danige helft uit kragt van de Kleeffche erf-opvolging.
' LIONNOIS, het Gouvernement LIONNOIS, is een geërft heeft, en als mede-heer met den regerenden
van de 12 Generale Gouvernementen in Vrank- graaf van der Lippe zo wel in 't geeftlyke als weryk, 't welk ten noorden aan Berry, Nivernois en 'reldlyke de jurisdidie en andere rechten aldaar voor
Bourgundien ,* ten ooft en aan Breiïe en Dauphiné, de helft oefFent.
ten zuiden aan Sevennes en Rouergue, en ten we fLIPPEN , kleine ftad en pas in het graaffchap
ten aan Quercy, Limofin en Poitou grenft. Het Marck aan de Lippe, den koning vanPruilTen toebegrypt het eigentlyk zo genaamde Lionnois , de komende.
provinciën Forez , Beaujolois, Auvergne, BourLIPPENE, oud Anhaltifch flot, van het Deflaubonnois en een (luk van Nivernois onder zich.
fche aandeel, tuflehen Jesnits en Raguhn in eer*
LIPA , kleine ftad aan den vloed Dobra in Croa- vermakelyk woud aan de Mulde gelegen.
tien,
^
LIPPENE, kleine ftad in de Nieuw e-Marck, aan
L I P A D Ü Z A , zie Lampadoufe.
de Mandel-zee, welke veel fchade van brand geL I P A R I , is het grootfte en aanzienlykfte onder leden heeft.
de Liparifche eylanden , 't welk 10. mylen groot
LIPPERODE, dorp en amt in-'t graaffchap Lippe,'is, en veel zwavel, aluin en lurft heeft, ook war- een uur van Lipftad, den graaf van Lippe-Buckeme baden en een hiflchop, die onder den aartsbis- burg toekomende,hoewel zonder nadeel der oudfte
fchop van Meffina Haat. De hooftftad voert den linie te Detmold.
zelven naam, legt op een rots die van alle zydeniiyl
LIPPSPRING , kleine ftad in 't bisdom Paderbonv
is, en word door de citadel Pignatara befchut. In 't daar de Lippe ontfpringt.jaar 1719. wierd zy door de keyzerlyken geplunLIPPSTAD, zie Lippe.
dert, verwoei!, en onder hun gehoorzaamheid geL I P S , berg-flot in opper-Ongaryen, in het graaf-;
bracht.
fchap Liptau.
L I P ARISCHE EYLANDEN ,

INSUXA VULCANI/E ,

LIPSBERG, LIPPELSBERG, vlek in neder-Heflen'j

JEOLUSL ofJEoniDEs leggen in de Toskaanfche-zee, daar men een yzer- hamer vind.
zyn zeven in getal, en horen onder Sicilien. De
L I P S E , rotftg eyland in de Ooft-zee, dicht by
inwoners, die men Liparoten noemt , zyn grote Wismar.
zee-rovers, en 1719. onder des keyzers gehoorLIPTAU , LIPTOW , graaffchap in opper-Ongazaamheid gebracht. Zie Lipari
*-ryen, aan de Poolfche-grenzen, tuflehen den vloed
L I P É N E , kleine ftad en amt in de Nieuwe-marck- Wag, en het graaffchap Zips.
Brandenburg.
LIPUDA, LACANETO , kleine vloed in Calabria
LiPHEiM, zie Leipheïm.
citra in Napels, welke zich tuflehen de ftad StronL I P I N G , grote ftad in de provintie Queucheu in goli en de golf van Taranto in de Jonifche-z.ee
China.
ftort.
LIPNICX, markt-vlek, benevens esn oud'llot in
LIQUES, ftad in het Nederlandfche landfehap ArBohemen , dicht daar by legt het Hot Helften- tois, in 't gebied van S. Omer.
item.
LIQUIED , klaar, rigtig en uitgemaakt. Liquideren,,
L I P N O , ftarosdy in het waiwoodfehap Culm , in hiet de rekening klaar engelyk maken. Daar van Li;t Puolfcn-PruifTen.
quidatie een klare rekening, en Liqaidum een klaL I P P A , kleine beveiligde ftad aan den vloed Ma- r e , beweze en niette loochene fchuld,die nu maar
xofch in opper-Ongaryen, wiens vefting- werken moet betaalt worden.
zeer geruineert zyn , en zy hoort tegenwoordig den
L I R A , een verdichte munt in Italien, waar vaa
Chriifeuen toe. Midden in de ftad ftaat een fterk 'er 6. een Milaneefchen of Savoifchen ducaat uitilot, met 4. baftions en een diepe gracht voorzien, maken. T e Florencen is een Lira 12. Cïazie, in SaL Ï P P A , adelyke ftad in de Leutmeritfche-kreits voyen zo.Solidi, en te Yenetien lo.Soldi diPiccoli
in Bohemen.
of omtrent vyf Huivers.
L I P P E , vloed in Weftphakn, die in 't bisdom
L I R E , zie Luit.
Paderborn by Lippfprinck ontllaat, en boven WeLIRIA , kleine ftad in 't koningryk Valencia;
iel in den Rhyn loopt.
welke Filippus V. benevens de plaats Xercia den
LIPPE , graaffchap in de Weftfaalfche-kreits, aan hertog van Berwyk met den titel van hertog en
de grenzen van het ftift Paderborn, 't welk zyn Grande d'Efiagne gefchonken heeft.
eige graven heeft. Deze befiaan tegenwoordig uit
L i s , L Y S , LEXZ 9 grote vloed ia de Nederlanden ,•

LIS;'
gen," welke te Lisbourg in het landfchap- Artois
«ntfpringt, en zich te Gent in de Schelde ftort. In
den Badifehen vrede 1714. is bedongen , dat de
fcheepsvaart op dezen vloed van allen tol en imposten vry zal zyn.
LISA , kleine ftad en flot in 't koningryk Arragon, aan de Caftiliaanfche grenzen.
LISBFRG , LiEBs-BÊRG , flot, vlek en amt in
opper-Heffen, tot het graaffchap Nidda behorende.
LISBOURG , een mark-grafJchap in het Nederlantfche graaffchap Artois, by den oorfprong van
den vloed Lis.
LISCA BIANCA, een van de Liparifche eylanden,

't welk evenwel klein en woelt is,
LISIER E , zie Benne.

LISIEUX,grote en fchone itad in opper-Normandyen, aan den vloed Lezon, benevens een bisdom,
onder den AartsbifTchop van Roucn bekorende.
LISLEBONNE, zie LÜUbonne.

LISMORE, fteedje aan den vloed More of Blackwater in Mounfter in Ierland , in het graaffchap
Waterford.
LISOGNO, vloed in 't hertogdom Milaan, die in
liet graaffchap Anghiera in het zo genaamde Val
d'Inferno of Hei-dal ontfpringt, en daar na in den
vloed Tofa valt.
LisoNzo, ISONZO, vloed in Crain , die in de
golf van Trieite by deszelfs mond valt.
LISPENDENS , hiet een noch onafgedaan proces.
LISSA , eyland in de golf van Venetien, de Venetianen toekomende, en ten weften van het eyland Curzola gelegen.
LISSA, kleine plaats en heerlykheid in de Buntflauer-kreits in Bohemen , den graaf van Spork
toekomende.
LISSA , kleine plaats met een flot in Sileiien, in
s
t vorftendom Breflau aan den vloed Polsnits, is een
koninglyk Burg-leen.
LISSA , ftad in groot-Polen aan de Sileiifche grenzen , in het waiwoodfchap Pofen, anders Stanïfiaus
als graaf van Leczinsky toekomende, legt 2. mylen
•van Frauftadt, en is 1707. den 29. juli van deMoscoviters geplundert en verbrand. In deze ftad gaat
de Luiterfcbe en Gereformeerde Godsdienft in
a wang.
LISSEBON, hooftftad van het koningryk Portugaal, en de koninglyke refidentie-plaats in Eftremadura aan den Taag-ftroom aan een heuvel gelegen,
s
t welke naar de rivier allengsjes afloopt. Zy is
groot,heeft over 30000. huizen , en word door twe
citadellen befchut, waar van de eene op een heuvel, die de ftad commandeert, legt, maar het koninglyke ilot is aan den oever van den Taag gelegen. Zy dryft groten koophandel, heeft ryke inwoners, en een Aarts-biiïchop, gelyk ook tegenwoordig een Patriarch , nademaal de paus op 't
verzoek van den koning van Portugaal de koninglyke hof-Kapel op 't einde van 't jaar 1716. tot een
Patriarchale kerk verheven, dezelve van den Aartsbifichoplyken gerigfsdwang ontllagen,en den nieuwen
Patriarch Thomas d'Almeida, welken de koning te
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gelyk de Aarts-biflchoplyke waardigheid van Liffebon liet , het Pallium heeft toegezonden. Be- halven dit heeft Liöebon en grote en voortrefTelyke haven, daar de grootfte fchepen kunnen inlopen , gelyk dan ook de oever van den Taag tot m
de zee met fchanffen voorzien is. In 's gelyk is
hier een rechtbank van ïnquiiitie, die haar vonnisfen met groter ftrengheid uitvoert, als anders in
Italien gebruiklyk is, In 't jaar 1720. heeft de koning hier een nieuwe Academie van de geleertite
Hiftorie-fchryvers des koningryks gedicht, waar van
hy zelfs Protector geworden is, en 1713. is 'er een
fchone Duitfche Carmelite-kerk ingewyd.
LISSEN, vlek in Oofterland, den hertog van Saxen-Weiflenfels toekomende. De Pfarheer aldaar
voert den naam van Prooft.
LISTEE , LIFFNY , kleine vloed in Ierland in
Leinfter , die beneden Dublin in de Ierfche-zee
valt.
LISTERLAND, voorgebergte van Noorwegen ten
zuid-weften.
Lis VELD ,

LIESVELD , oude barony , aan de

Leek, niet ver van Schoonhoven in Holland»
LISWICK, kleine ftad op een Schier-eyland in de
weft - Gothlantfche provintie Wermeland in Zweden.
LISY, fchoon en welgeboud fteedje in Vrankryk, tuiTchen Parys en Rheims.
LITANYEN , zyn zo veel als opentlyke gebeden,
L I T DE JUSTICE , wanneer de koning van Vrankryk te Parys in 't Parlement verfchynt, om daar
onder een opgerecht verhemelte een plechtige zitting te houden, zo zegt men, hy houd zyn Lit de
Juftice. Deze zitting gefchied gemeenlyk in de zogenaamde Grande Chambre du Parlement de Paris,
of grote kamer van het Parlement , 't welk het
Paryfche gerechts-hof is. Evenwel kan de koning
deze vergadering wel op een andere plaats beroepen
als te Parys. Le Lit de Juftice word alleen over
ftaats - zaken gehouden , dan verfchynen alle
amptenaren des Parlements in rode rokken: op de
hoge banken zitten de prinilen van den bloede, en
de Pairs des koningryks, De Groot-meefter, de
opper-Kamerheer, en de Prevooft van Parys zitten
aan des konings voeten op de trappen. Maar in
de geftoeltens en op de zetels, welke beneden liaan,
hebben de kancelier, de prefidenten en de raadsheren van 't Parlement hun plaatzen.
LlTER^RESTIUM,(STRICK-ofTOUW-BRIEVEN)zyn

in het koningryk Polen koninglyke patenten, waar
door de adel tot de vergadering" der algemene ryksdagen of tegen de vredebrekers op ontboden worden,
en deze brieven worden door alle waiwoodfehappen
van den landsdiender met een touw aan een langen
ftock gebonden herom gedragen. Zulks gefchied
driemaal in een maant, en wanneer het derde op
ontbod gedaan is, houden alle gerichten o p , uitgenomen die der vice-ftaroiten; en hier op houd aanftonds de adel in ieder gebied vergadering over de
monftering. In het koningryk Polen ftaat het
ryks-wapen, maar in het groot-hertogdom Littauen
het Littaufche wapen onder deze Strick-of touw
brieveni
PPP2
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L I T E Y , floten marktvlek in neder-Crain; 4« Y~
len van Laybach, den vorü van Averfperg, maar
het flot dat Thurm-Litey genoemt word, den vrybeer Abfaltern toekomende.
„ . , D
LITHAUEN, f root hertogdom, t welk in aeKepubliek Polen in't jaar 1386. door hertog Uladiflaus
Jagello als koning van Polen, ingelyft is. Ten zuiden grenit het aanVolhynien en Rood-Rufiien, ten
weden aan Samogitien , Pruiflen en Podlachien ,
ten noorden aan Lyfland, de Ooftzee en een ftuk
van Mofcovien, ten ooiten van 's gelyken aan Mofcovien. 't Is omtrent 90. mylen lang, en 80. breed,
een vlak land, en vruchtbaar vankoorn, vee, was
en honing , hoewel het overal om de ongezonde
lucht, uit de moeraden ontftaande, en om de grote
boflehen niet, bewoont word. Hetbeftaatuitz.del e n , naamlyk uit het eigentlyk zo genaamde Lithauen, en uit hetLithauich-ofWeft-Rufïien. Het
eerftgenoemdebegryptdedriewaiwoodfchappenWilna, Troki en Briefcia: het andere de waiwoodfehappen
Novogrodeck , Minski, Poloczko , Witepsko en
Mfciflaw. De zo genaamde Littaufche amten die
van 't jaar 1300. af tot het Brandenburgs-Pruiflen
behoren , zyn Tilïit, Ragnit , Memel en Infterburg.
"
L I T I C Z , fterk flot, vlek en graaffchap in de Koninggratzerkreits in' Bohemen , 14. mylen van Praag.
LITIS CONTESTATIQ is in de rechten wanneer
de aangeklaagde heeft begonnen op de klacht te
antwoorden, en zich alzo verbintlyk gemaakt heeft
om. het proces te voeren.
LITLEPORT, itad in Cambridgeshire in Engeland,
LITLEWORTH, itad in Leiceitershire in Engeland.
LITOMYSSEL, itad in de Chrudimerkreks in Bohemen., de graven van Trautsmansdorf toebehorend e , 18. mylen van Praag. Zy legt aan deMoravifche grenzen , en heeft een biflehop , onder den
aartsbiiTchop van Praag
ftaande.
.
LITOVA , fterk flot in opper-Ongaryen in het
graaffchap Arve, 't welk 1709. den rebellen door de
keyzerlykën afgenomen wierd.
LjTTAü,itadinMoravien, 2.mylen vanOlmuts.
LITURGIA, hiet in 't Grieks alle foort van plechtigheden van den gantfehen uiterlyken Godsdienft,
of al het geen de geeftlyken in de kerken plegen té
verrichten. Evenwel word het gemeenlyk 'in de
Griekfche kerk voor den Godsdienft by't heilige Avontmaal, en by de Katholyken voor de Mis genomen. Zo worden ook alle de boeken , waar in
diergelyke gebruiken aangetekent ftaan , Liturgiae
genoemt, waar van 'er een groot getal voor handen is, die ten dele de oude Kerkvaders, ten dek
den Apoftelen zelfs toegefchreven worden. De Engelfche Liturgy behelffde gantfche uiterlyke oeffesiing der Engelfche kerk, en alle die plechtigheden,
die eigentlyk wel tot den Godsdienft niet behoren,.
maar evenwel onder de geeftlyke en kerkelyke zaken mee gerekent worden. Zy is ten tyde van
Eduward VI. onder de beftiering van den aartsbiffchop Cranmer van Canterbury, door verfcheide biffchoppen en andere geeftlyken opgeftelt, en in Engeland en Ierland ingevoert. Konigin Maria fchafte
zz af, maar haar zuiter Elizabeth nam ze weer aan,
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en ten tyde van Jacob I. en Carel I. tot kort voof
deszelfs onthoofding is zy in gebruik gebleven, en
verder na de tuflchen- regering onder Carel IL ingevoert, en tot dezen tyd toe gevolgt. In Schot»
-land heeft .men ze ook tot een regel van den uiterlyken Godsdienft willen invoeren, maar wegen de
menigvuldige onluften , daar over ontftaan, heeft
het niet kunnen in 't werk geftelt worden,
L I T Z E N , commandery van de Johanniterorde in
de Middelmarck-Brandenburg, niet ver van Munchenberg, onder het Heer-meefterdom van Sonneburg, behorende.
L I V A , fraaie Had in het waiwoodfehapGerskoifl
het landfehap Mafovien in Polen,
LIVADIA, provintie in Griekenland aan de Joni*
fche zee, heeft een hooftftad die denzelven naam
voert, is groot, *en van Chriftenen, Joden enTur»
ken bewoont. Deze provintie grenit ten noorden
aan Eprrus, TherTalien, en de golf van Negroponte , ten ooften aan den Archipel , ten weiten aan
de Jonifche zee, en ten zuiden aan de zee-boezems
van Lepanto en van Egina, als ook aan delfthmus
van Coririthien, waar door zy vanMorea afgefcheyden word. Zy beitaat uit 4. larjdichappen, welke
zyn(i.) het Defpotaat ofklein-Griekenland, (2. het
eigentlyk zo genaamde Livadien, (3.) Stramulipe,
(4.) en het hertogdom Athenen.
LIVHNZA , vloed in het bovenfte deel van Italien,
aan de grenzen van de Treviganer Marck enFriuli 9
welke zich in de golf van Venetien ontlaft.
LIVERDUN, kleine Itad op een berg in Lotteringen, niet ver van de Moezel, 3. mylen vanNancy,
LIVIA, kleine itad inCatalonien in het graaffchap
Cerdagne niet ver van Puicerda, de kroon Vrank»
ryk toekomende.
LIUKIN , eyland dicht by Japan gelegen , wiens
vorft den keyzer van China een jaarlykfehefchatting
moet geven.
'LIVORNO, gefortificeerde koopftad in Tofcanen J
aan de'kuft van Pifa, benevens een vry e haven, drie
aanzienlyke forten, een groot-hertoglyk paleys, en
• beroemtgefchuthuis. Daar zyn eigentlyk2.havens,
waar van de kleine voor de hertoglyke galeyën,
,de grote voor,andere fchepen gefchikt is. Hier bevinden zich fchepen van allerly natiën, welke heerlyke voorrechten genieten, ook woont de gouverneur in hetfehoon geboude Groot-hertoglyk paleys»
Zy legt 14. Italiaanfche mylen van Pifa , waar op
een vaart loopt , en hoort den Groot-hertog van
Florencen toe.
LIVORNO f LIVOURNE, kleine ftad in hetSavooifche Montferrat, in een moeras inltalien.
LIVRE , zie Franc.
, LIVREE, LIVERY, is de byzondere kleding, dk
een groot heer zyn knechts en edelknapen geeft,
LIUSDAL , vlek in de Zweedfche provintie Halfingen, aan den vloed Liufna.
LIUSNA , vloed in de Zweedfche provintie Helfingen, welke zich in den Bothnifchen zee-boezem
ftort.
L i w , zeker gebied en kleine ftad in het waiwoodfchap Mafovien in Polen.
L I X E , zie Larache,
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LIXIM , ftad in Lotteringen , welke taamlyk be- en hebben onder zich het eerft geboorte -recht inveiligt is.
gevoert,dat de oudfte een vojft, en de andere maar graven zullen zyn. De tegenwoordige vorft van LobLIZARD-POINT , zie Levara.
LLANDIO , ftad in Engeland in het graaffchap kowits Philippus is den 2. Febr. 1680. geboren, heeft
Caermarthen aan den vloed Towy.
zich 1721.andermaalmetMariaWilhelmina, dochter
L I O B R E G A T , RUBRICARUS, vloed in Catalonien, van graaf Michaël Ferdinand van Althan in den
welke zich niet al te ver van Barcellona in de Mid- echten ftaat begeven, uit dewelke den 9.Jan. 1723.
delantfche zee ftort.
een Prins geboren is.
LLOBREGAT, LOBRIGATUS, vloed in Catalonien,
LO3OISKO , ftad in het waiwoodfchap Minski, i*
welke zich by Rofes in de zee ftort.
het Littaufch Ruflien.
LOANDA , S. PAULO DE LOANDA , ftad op een
LOBOS , zyn 2 kleine onvruchtbare en rotzige
klein eyland van denzelven naam, aan dekuft van eylanden, in de Zuid-zee, op de kuit van Peru,
Congo in Africa, benevens een ruime haven enka- 5. mylen van het vafte land gelegen. Zy worden
ileel, de Portugezen toekomende.
Lobos ter Zee genoemt, tot onderfcheyd van een
LOANGA , LOVANGO , koningryk in Africa in ander eyland niet ver daar van en dicht aan 't land
neder-Ethiopien by Congo. 't Heeft zyn byzonde- gelegen, 't welk Lobos aan 't land genoemt word.
ren koning, hoewel'er de Portugezen ook veel van
LOBSCHIZ, kleine ftad in Litthauen, by Mfcibezitten , nademaal hun de hooftitad S. Paulo toe- flau.
komt, 't Is zo een vruchtbaar land, dat men 'er 's
LÖBSCHUTZ , zie Lubfchutz.
jaars driemaal oogden kan.
LOBSENS, kleine ftad in Polen aan de Silefïfche
LOANGO, kleine beveiligde ftad in 't Genueefche grenzen , is den luiterfchen Godsdienft toegedaan.
gebied, de voriten d'Oria toekomende, die 'er een
LOBSTADT, vlekin de Leipziger-kreits in Meiffchoon luftflot hebben.
fen, 3. mylen van Leipzig, een heer van Einüedel
LOBASCHUTS, zie Lubefits.
toekomende.
LÖBAU, L I E B E , een van de fes fteden in opper-

LOBIIRG, LABURG , kleine ftad en amt aaa 't

Lufatien , keur-Saxen toebehorende , is 1710. den
20. Odtober door een brand byna te enemaal in de
afche gel egt.
LOBAW , kleine ftad benevens een flot in Pools
Pruiflen , aan de grenzen van het waiwoodfchap
Plosko in Polen.

water Struma in 't hertogdom Maagdeburg , 4. myl.
van Maagdeburg.
landvoogdyen , die de Zwitzers toebehoren , en
roomsgezind zyn. De ftad Locarno legt in een
vlakte tuflchen een berg en het grote meir.

LOBBE , LOBE, beroemde Benediktynerabdy in't

LOCATIO EN CONDUCTIO , is een contract tuf»

LOCARNO LUGGAR , een van de vier ïtaliaanfche

bisdom Luik, aan den vloed Sambre, niet ver van fchen twe perfonen, waar van de een den ander
voor een zeker bedongen loon iets tot gebruik inden vloed Thuin gelegen.
LOBDA , LOBEDAU, LOBDABURG, kleine ftad en ruimt en overlaat.
LOCCUM, zie Zoeken.
oud flot aan de Saaie in Thuringen, een half myl
LOCHAU, zie Annaburg.
van jena , den hertog van Saxen-Eifenach toekoLOCHBURG, kleine ftad op het eyland MuJa, 't
mende.
LÖBEGIN , kleine ftad in de Saal-kreits, aan de welk een van de Wefterfche eylanden by Schotland
Anhaltfche grenzen , daar goed wit bier gebrouwen ïs.
LOCHEM, kleine ftad aan den vloed Berckel in
word.
LOBEN, klekie ftad in 't vorftendom Brieg in Si- het graaffchap Zutphen, 3. mylen van Zutphen.
LOCHES , kleine ftad in Touraine aan den vloed
leflen, 3. mylen van Brieg. Zy legt aan deNeifle,
en is wegens de brug en de paffagie over gemelden Indre, benevens een citadel.
LocHowiTZE,ftad en goede veiling in Litthauen,
vloed zeer neringryk.
LOBENSTEIN, £ad aan de Lemnits in Voigtland, welke de Zweden 1706. hebben ingenomen en in
den graaf Reuflen toekomende , 2. mylen van de lucht laten fpringen.
Schlaits < naar den kant van Franckenland gelegen, LOCHSPLEN , zo word de zee-boezem tuflchen
is de refidentie van een graaflyke Reuflifche linie. Schotland en het weftlyke eyland Mula genaamt.
LOCHST/SDT, LOBST/EDÏ, flot en amts-kamerDen 14. Febr. 1714. ontftond 'er brand, waar door
het flot, de kerk, het raadhuis endegantiche ftad, hof in Samland, in Pruiflen,, daar de meefte agaat
die in meer als 300. huizen beftond, in de afch ge- en barnfteen aan 't land gefpoelt en gevonden word.
LOCHTO, taamlyk vlek in de provintie Cajanien
legt wierd.
in Finland,daar zich de vloed Lochto in denBothLÜEERTHAL, zie Leberthal.
LOBITH, ilot, vlek en tolhuis aan den Rhynin't nifchen zee-boezem giet.
LOCH TÜA , zo word de grote zee-boezem op
hertogdom Kleef, den koning van Pruiflen toekohet weftlyk eyland Lewis by Scliotland aan de ooit
mende.
LOEKOWITZ, de vorften van Lobkowits zyn'een zyde genoemt.
LOCKEN, LOCKUM , beroemde Luiterfche abdj
oud geilacht uit Bohemen, en bezitten het vorftendom Sagan in Silefien , en het vorftelyke graaffchap in 't Hannoverfche.
LöcKENiTz, amt en vlek aan den vloed Landau
Sternftemm deBeyerfchekreits, benevens verfcheyde goederen in Bohemen. Zy zyn iÓ4i.van keyzer in de Uckermark in Brandenburg: is een pas 3. ra.
Ferdinand 111, in den Ryks-vorften ftand verheven, yan Stettin.
Ppp q
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LOCRIDA, zie Ocrida*
, . . . fclie provintie ooft-Gothland, de graven van Lilien
Locus CONTRACTÜS of SOIÜTIONXS » niet m toebehorende.

LOGAA , vloed in groot- Tartaryen in Azien,
rechten de plaats daar de een met den ander een
contraft gefloten, of belooft heeft de betaling te welke zich beneden de ftad Angun met den vloed
doen , daar hy dan voor de ovengheid van die Schara Murin of Karga verenigt, daar na in de riplaats fchoon hy vreemd is,.en onder dezelve met vieren Xingal en Amul, en eindelyk in den OoftOceaan valt.
ftaat, in deze zaak te recht ftaan moet.
LOGEMENT, is een fchootvrye verdekte plaats,
Locus D B U C T I , hiet m reenten de plaats, daar
een misdaad begaan is, en de dader daar over ge- dk men in een vefting aan zulke kanten maakt, die
anders niet al te zeker zyn.
vat en aangeklaagt word.
LOGES, zyn in de operas en comédie-huizen de
L O I J D I K G E N , is een ioort van kleine vaartuigen
of boten ,'waar van zich de Mofcoviters op deOoft- kamers of afgezonderde plaatzen , die men afhuurt, en waar uit men <Je fchouwfpelen bequamcr
zee bedienen.
LODE , is een ilot in de Lyflantfche provintie zien kan.
Wyck, niet ver van Habfel.
LOGRONNO , grote en voorname ftad aan den
LODESANO, een gebied in 't hertogdom Milaan, vloed Ebro in oud-Caftilien, daar het Inquifitie-gewiens kaas zeer beroemt is. Het legt tuffchen Pa- recht van Navarre is.
vefauo, het eigentiyk zo genaamde Milanefe, CreL O H E , vloed in Silefien , die by Nimptfch 0111mafco, Cremoneie en Piacentino , en voert den fpringt,en by klein-Mafelwits,een dorp i.myl van
titel van een graaffchap.
Breflau, in den Oder vliet.
LOD£ SCHIP , een foort van VüTchers fchuiLOHM-KLOOSTER , vlek in 't hertogdom Sleesten.
wyk, 2. mylen ten noorden van Tonderen.
LÖHM-KLOOSTER o f LüGUM-KLOOSTER , WaS VOOrLODEVH, ftad in neder-Languedoc, aan den kleinen vloed Lergue tuflehen het gebergte. Zy heeft dezen een ryk kloofter in 't vorftendom'Sleeswyk,
een biflehop, die onder den aartsbiffchop van Nar- uit 165. ploegen beftaande, maar is 1548. na 't afbonne itaat, wiens biflehop de ftad onder zyn heer- fterven des abts tot een hertoglyk amt gemaakt.
LOHNA , vloed, zie Vöhxa.
fchappy heeft , en graaf van Montbrun genoemt
word.
LÖHNA , LOHNA , LAHN , vloed welke in het
LODI , hooftftad en ilot van het gebied Lodefano graafichap Witgenftein uit den berg Roothaar ont~
in het hertogdom Milaan , aan den vloed Adda. lpringt , opper-Heffen en het Naiiaufche gebied
Zy is taamlyk groot en beveftigt, ook heeft zy een doorloopt en zich boven Coblents by opper-Lahnbisdom, onder den aarts-biflehop van Milaan ho- ftein in den Rhyn ftort. Van dezen vloed word
rende , en paffeert voor een grens-vefting tegen het de aangrenzende landftreek het vorftendom aan de
Venetiaanfche:< gebied. Daar worden niet alleen Lohn of Lahn genaamt, 't welk het huis Heffen
'zeer grote en goede kafen gemaakt, zo dat een toekomt.
menigmaal 4. of 5. Centner weegt, maar ook fchoon ; LöHNB£RG,fteedje, berg-fiot en amt in het vorporcelyn, 't welk zeer getrokken word.
ftendom Naffau, aan den vloed Lohn in Wetteravien, een uur boven Weilburg. Drie delen daar
LoDiGiANO, ,zie Lodefano» '••'.V
*
LODIVECCHIO, kleine ftad in het: gebied Lodefa- Van'horen den vorft van 'Naflau-Diets, en het vierlao in Italien, daar voor dezen de ftad Lodi ge- de den graaf van Naffau-Weilburg toe.
LOHN EN, kleine ftad en amt in de Meifnifcheftaan heeft. Tegenwoordig bezitten het de graven
kreits, niet ver van Hohenftein.
Mafferati.
LODRON, ilot en--damhuis der graven van Lo- LOHNSTEIN , LAANSTEIN , O P P E R - L O H N S T E I N ,
dron in Tyrol.
•: kleine ilad , ilot, en keur-Mentfifch opper-amt,
daar de Lohn in den Rhyn valt. Een quartier daar
L O D U N , zie Loudun.
L O E F , een bekentzèe-mans woord, "en betekent van legt Neder- Lohnftein, een keur-Tiierich vlek,
de zyde van het fchip daar de wind van daan aan de andere zyde van den Lohn vloed.
LOHR , hooftftad van het graaffchap Rheineck
komt, en darorn betekent Loeven, tegen den wind
inkrimpen, fcharp by den wind houden; de Loef in Franckenland, aan het water Lohr, 't welk alhebben betekent ten opzicht van een ander fchip daar in den Rhyn valt.
L O H R , zie Lahr.
boven den wind zyn; het fchip dat derhalven de
LOHR , berg-ilot en amt , 3. mylen van Nordloef heeft, is byna van de overwinning verzekert,
dewyl het altyd by 's vyands fchip komen kan, en haufen, in het graaffchap Hohenitein in Thuringen,'t welk noch voor weinig jaaren de graven van
liet ander niet by hem.
LOEVE, zo noemt men een klein , maar zeer Sayn en Witgenftein heeft toebehoort, tot dat het
fchoon landfehap in Artois, tuflehen Armentieres de koning van Pruiffen in het jaar 1700. aan het
vorftendom Halberftad getrokken heeft.
en Steghers.
LOJA, kleine ftad aan den vloed Xenil in hetkeLOEVESTEIN, LEUVENSTEIN, fterk flotjn zuidHolland , tegen over Gorcum aan de Maas, daar zich ningryk Grenada in Spanje, welke door haar hendezelve met de Waal verenigt, hier worden in 't nep en wol beroemt is.
LOIBEN , LEUBEN , ftad in opper-Stiermarken aan
gemeen de ftaats gevangenen bewaart.
den vloed Jvluer, ó. mylen van Grats.
* LÖFFINGEN , kleine ftad in het Zwarte-woud.
LOIBJL, zie UuhU
Löff SÏA , fchoon en welgeboudflot in de ZweedLOIKG
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JLOÏNG, vloed in Gatinois in Vrankrylc, die zich
LONCT, kleine ftad op een berg, i n de MilaneetuftchenMelun en Montereaufaut Yonne m deSeine fche provi.ntie Tortoneiè.
ftort.
.
LONDEN, LONDON, hooftftad van Engeland, en
LOJOWOÖOROD, kleine ftad in neder-Volhynien, de koninglyke relidentie-plaats in de provintie Midaan den Dnieper, in het waiwoodfchap Wilna.
dlefex en Surrey , aan de Theems gelegen. Zy
Lom , vloed in Vrankryk, die in het landfchap is niet gefortificeert, maar een der grootfteen volkPerche ontfpringt, en by Angres in de Sarte valt. rykfte iteden van Europa, zynde 9. Engelfche myL O I R E , de grootfte rivier in^Vrankryk, welke len lang en 3. breed , en zal over de 87000*
op een berg van de Sevennes, Gerbier dejoux ge- huizen hebben , in zo verre, dat 'er op den 12.
naamt, ontfpringt, en zich by Nantes in Bretagne fept. en volgende dagen van 't jaar 1666, by 40000.
in de Aquitanifche-zee
ftort.
huizen en 86. kerken afgebrand zyn, welke evenL O I R E T , zeer kleine vloed, in het eigentlyk zo wel meeft egaal en koftlyk ,weer opgeboud zyn,
genaamde landfchap Orleanois, welke zich boven pok noch een nieuwe ltad , Nieuw-Hannover
Orleans in de Loire
ftort.
genaamt , aangelegt is. Zy heeft 121, ParochieLOITSCH , ilot en vlek in 't hertogdom Crain kerken, beftaat uit twe iteden; naamlyk Londen
tuilchen Laybach en Görts, de beyde^zuiters van en Weftmunfter , en men gaat uit de eerite langs
den overleden vorft van Eggenberg, Johan Chri- een fchone brug over de Theems in de grote voorftiaan , toekomende.
ftad
Southwark. Hier zyrTlh^onderheid het ftadLOLAY, een ftreek lands in Sardinien.
. buis , Guild Hall genaamt ; de hooft- en domLOLEANG, ftad in China, in de provintie Jun- kerk van St. Paulus, welke in grootte en bouwnan.
kunit de St. Pieterskerk in Rome zou overtreffen;
LOMAGNE, klein landfchap in Gafconjen.
het tuig-en gefchut-huis; de) beurs of koninglyke
LOMBARDYEN , zo noemt men een groot deel bank; het tolhuis, de koftjyke goudfmitsftraat, het
van Italien, van deszelfs oude inwoners de Longo- treflyk werkhuis der apofekers , benevens andere
barden aldus genaamt, en men verdeelt het in op- prachtige gebouwen beziens waardig; ook vind men
per- en neder-Lombardyen , of ook in Lombardyen daar een oud kafteel, de Tower of de Tour genaamt.
aan deeze en aan geene zyde van de Poo.Opper-Lom- Men ziet 'er ook drie koninglyke Paleyzen , naamlyk
bardyen is het weftlyke deel, en begrypt Piemont, (1.) Whitehal, als de gewoonlyke refidentieplaats,
benevens zyn toebehoren, gelyk ook de hertog- (2.) het paleys van SU James, dat van het eerftgedommen Montferrat en Milaan. Neder-Lombar- noemde door het park van St. James afgezondert
dyen is het ooftiyke deel, naamlyk Parma, Mode- word, en (3.) het paleys van Sommerfet; insgelyks het
na, Mantua, Ferrara, Bologna, Padua, Vicenza, paleys van Weftmunfter, daar de koningen voordeVerona, Brefcia, Cremona en Bergamo, benevens zen hun hof hielden, en tegenwoordig tot vergadehaar toebehorige landen. Lombardyen aan dees- ring des Parlements, en tot verfcheyde gerechtshozyde van de Poo bevat alles van opper-en neder- ven gebruikt word. De ftads-regering beftaat in
Lombardyen wat tuilchen de Poo en het Appen- dm Lord Mayor, of oppet-burgemeefter , wiens
nynfche gebergte legt. Lombardyen aan de over- aanzien en macht zeer gioot is,' nevens de 26. Alzyde van de Poo is alles wat zich aan de noord- dermans, waar van ieder over een zeker quartier,
zyde tuilchen de Poo en de Alpen bevind. De waar in de ftad verdeelt is , te gebieden heeft;
Franfchen hadden na de dood van koning Carel II. hier op volgen de gemene raadsheren, wier getal
van Spanje byna gants Lombardyen bemachtigt, 231. beloopt. Behalven dit heeft de ftad ook een
maar wierden allengs]ens door de keyzerlyke enb'a- Cancelier, 2. Sherifs of rechters , en een FifcaaL
voifche wapenen in 't naauw gebracht, tot dat zy Ook zyn de koop- en handwerks-luiden in zekere
eindelyk in maart 1707. uit kracht van een geflo- gildens verdeelt, welke grote yryheden , en een
ten tradhat met de bondgenoten alle. plaatzen m byzonder huis tot hun vergaderingen bezitten. Deze
Lombardyen geruimt hebben.
ftad
zendt 4. gedeputeerden in het Parlement, zonLOMBEZ, LOMEES, kleine ftad in hec graaffchap der de twe te rekenen die Weftmunfter aanftelt,en
Cominges in Gafcogne, aan den vloed Save, be- heeft een biiTchop welke onder den aarts-biffchop
nevens een bisdom, onder het aartsbisdom van van Canterbury ftaat, en als deken van het biiTchopTouloufe
ftaande.
lyke collegie den rang voor alle andere biiïchoppen
LOMELLINA, zie Laumeïl'ma.
^
^
heeft, ook de geei'tlyke Jurisdictie over de EnLOMMATSCH , LUMMITSCH , kleine ftad in de gelfohe Colonkn in America Ï726. bekomen
Meifniiehe-kreits, 2. mylen van Meiflen.
heeft.
LOMMERSHEIM, een heerlykheid in de OoftenLONDONDERY , enigftns gefbrtificeerde ftad in.
ryklche-Nederlanden, welke het Dom-kapittel van Ierland op het eyiand Owen aan een rivier, het
Keulen als een onderpand bezit.
meir Foyle genaamt, in het noordelyke deel der
LOMMTS , kleine ftad in de Bechiner-kreits in provintie Ulfter, en de hooftftad van het graafichap
Bohemen, niet ver van Budweifs.
Londondery, heeft een biiTchop, onder den aartsLOMOND, het meir Lomond legt in het Schot* biftchop van Armagh behorende. Deze ftad itond
fche graaffchap Lennox, waar op veel kleine ey- 1689. van koning Jacobus een zeer harde belegelanden, met inwoners bevolkt, te vinden zyn. _ ring, en daar by een onbefchryflyke hongersnood
LOMZE, een zeker gebied en ftad in het wai* uit, maar wierd van een prieiter zo dapper gedcwoodfehap Mafovkn, in Polen,
f end eert, dat zy niet verovert wierd. Deze plaats
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is een Londcnfche volkplanting, die in't jaar lón, dom Bar in Lotteringen, de kroon Vrankryk toekomende.
daar heen gezonden wierd.
LONIGO, grote en ryke ftad in 't Venetiaanfch®
LoNDRE',een foort van galeyen, met een zware
xJitrufting, en zeer zwaar om te roeien. In plaats gebied, in het landfchap Vicentino, io.Italiaanfche
van een voorfteven hebben zy een borftwenng en mykg van Padua.
fchans, die men te zamen vouwen en weer uitLONS , zie Lïon Ie Saunkr.
breyden kan. Daar zyn Londres die aan ieder zyde
LONT,is een foort van touw, dat de muskettiers
25. roeibanken hebben , en zyn by de Tripoli- aan brand fteken, en tuilchen de vingers houden,
taanfche zee-rovers zeer m gebruik
om het zelve tot losbranding der musketten te geLONGANICO, ftad in Morea, in de provmtie Bel- bruiken , en men bedient 'er zich ook van om de
vedère aan den vloed Alpheus» daar voordezen de mynen aan te fteken. Het word van oud geflagen
ftad Olympia gedaan heeft.
touw gemaakt, dat men met zwavel en falpeter
LONGBRAW, ftad in Leiceftershire in Engeland, kookt, daar na drogen laat, en dikke touwen daar
welke goeden handel dry ft.
uitdraait. Een vaam is 6. voet, een rol eenentwinLONGFORD , kleine ftad-in de lerfche provintie tig vaam, en 32. rollen een Centner. In een uur
Leinfter aan den vloed Camlin, en de hooftftad verbrand 'er negert duim, in driemaaal vierentwinvan het graaffchap Longford. Zy hee/t zitting en tig uren een pont, en men rekent daaglyks 3. voel:
•Item in 't Parlement van Ierland.
voor een man. Op een oorlogsfchip worden de
*• LONGITÜDO, is in de Geography de wydte van gemene rekening maandlyks 50. ponden lont ver-den meridiaan van een zekere plaats tot den. eerften bruikt.
meridiaan. Deze tufFchen-wydte rekent men door
LONTOR , zie Banda.
't behulp der graden van den iEquator van weit
LONTSTOK, is een ftok van voren als een vork
tot ooft op 360. graden, en die diftantie word op gemaakt en aan beyde punten met brandende Londe landkaarten door de Meridianen afgetekent, welke ten voorzien , om het kruid op het pangat van een
den iEquator doorfnyden. De Piloten, of ftuurlui- gefchut aan te fteken.
den rekenen de Longitüdo of lengte van des Me- Loo, kleine en oude ftad in Vlaanderen, niet
ridiaan der haven, daar zy van daan gezeylt zyn. Maar ver van Furnes, is 1713. in den Utrechtfen vrede
in Vrankryk rekent men ze van den eerften Meri- ter gunfte van het huis van Ooftenryk aan de ftaten
diaan aan, welke door het eyland Ferro gaat; daar generaal overgelaten, en in het Badenfche vredens
in tegendeel de Spanjaarden den eerften Meridiaan traétaat 1714. den keyzer overgegeven.
op de eylanden Azores; en de Hollanders den hunLoo, een klein vlek benevens een oud en nieuw
nen op de Pic de TenerifYe, die de hoogfte berg lufthuis in Hollands-Gelderland in de Veluw, 4,
van de gantfche wereld gezegt word te zyn, geftelt uren van Deventer. Het nieuwe lufthuis heeft
.hebben. •
heerlyke vertrekken en een koftelyken tuin, en is
LONGIUMEAU, een zinlyk fleedje benevens een den ftadhouder van Vriefland als prins van Naflau,
•/4slooiter'in Qrleanois, tuffchen Orleans en Parys,4. na de dood van koning; Willem III. van Engeland,
mylen van de laaftgenoemde ftad. "
te beurt gevallen.
LGNGOBARDEN y- oude volkeren in Duitfland ,
L o o s , ciftercienfer abdy in Vlaanderen, een irf,
welke in; de landftreken, daar hedendaags de mark- van Ryflel.
Brandenburg , en het hertogdom Maagdeburg Is,
LOOSDUINEN, een dorp in zuid-Holland, een
gewoont hebben, en zich naderhand in Italien ter myl van den Haag , daar de Hollandfche gravin
neer gezet, waar van noch tegenwoordig het op- Margareta van Henneberg op een maal, als gezegt
perfte deel van Italien Lombardyen genaamt word. word, 365. kinderen ter wereld gebracht heeft en doLONGOBARDO , kleine ftad i n ' t koningryk Na- pen laten, zo dat men de twe doopbekkens, tot den
pels, in Calabria citra, dicht aan de Jonifche-zee. doop gebruikt, met een Latynfch opfehrift, hoe zich
LONGOSARDO , kleine'ftad en citadel in Sardi- de hiftorie heeft toegedragen ,noch4 in de kerk zien kan,
nien, op de noordlyke kuft.
LOOSEN, een fchoon vlek in neder-Ongaryen, 2.
LONGPRE, kleine ftad in Picardyen 4. mylen van mylen van Oedenburg.
Abbeville.
LOOTS, graaffchap tot het bisdom Luik behoLONGUE, groot vlek in de provintie Anjou.
rende aan de Brabantfche grenzen. De hooftftad
LÜNGUFIL, kleine ftad in opper-Normandyen, hiet ook Loots of Borckloen.
in het bisdom van Rouen, een myl van Dieppe,
LOOTSMAN, LAMANEUR, is by de fcheepsvaart
die den naam aan een voornaam geflacht geeft.
die gene, die aan een haven woont wiens uit- en
LONGUEVILLE , vlek in het landfchap Caux in ingangen hy zeer wel kent. Hy geleyd de fchepen
Normandyen, benevens den titel van een hertog- die in en uitvaren willen, en maakt dat zy de gedom , waar van een voornaam geflacht in Vrank- vaarlyke plaatfen myden. Men vind ook lootsluiryk den naam voert, dat evenwel met de 82. ja- den op de rivieren, die met grote fchepen bevaren
rige hertogin van Nemours , Maria, een gebore worden. Zy zyn tot hun ampt'be-ëdigt, worden
princes van Longueville, die het vorftendom Neuf- voor eerft ge-examineert, en hebben zonder tegenchatel tot haar dood toe bezeten heeft, in 't jaar fpreken een van de gevaarlykfte koftwinningen.
1707. weer uitgeftorven is.
Lop, is een grote wildernis tuffchen groot-TarLONGWYC, LONGWY, kleine beveiligde ftad en taryen en China in Azien, benevens een ftad van
Pröosdy aan den kleinen vloed Chiers in 't hertog- den zei ven naam,
Lo-:
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L'oPAtr, kleine maar fnelle vloed in 't hertogdom grims en hoge Potentaten allengsjens by een verLuneburg , valt beneden Wollen buttel en olden- zamelt is, en noch altyd vermeerdert word.
dorf in cie Luhe, en word met deze eindelyk van
LORGUES, kleine itad, benevens eenViguerie in
de limenau verflonden.
Provence, n.mylen van Toulon.
LOPO GONSALVES, voorgebergte op de GuineeLOR NE , graaffchap in zuid-Schotland, aan de
fche kuit in Africa, iri'tkoningryK Benin.
Ierfche zee tuflehen Loquabyr en Argyle
LOQUABYR , graaffchap in noord-Schotland , 't
LORRENDKAAIERY, dit woord word meeft m zeewelk ten noorden aan de zee en aan de provintic kaken gebruikt, en betekent zo veel als fmokkelmg
Rofs , ten ooften aan de provintintie Murray en of verkorting van de tollen ; ook tegen verbinAthol, ten zuiden aan L o m e , en ten wellen aan tenis en verbod iets doen.
.het eyland Muley grenft.
LORSCH , een voritelyke abdy , niet ver van de
LoquERn, kleine ftad in nieuw Caitilien, aan de ftad Worms gelegen, en keur-Ments toekomende.
grenzen van Murcia.
LOR sou , fteedje op het eyland Zeeland aan de
LoQuiïs, vloed in Voigtland, loopt voorby het Belt, naar Fulmen toe.
amt en berg-llot Lauenftein.
Los REYES, zie Lima.
LOR , zie lohr.
LOSA, een gebergte in Spanjen, dat Caftilien en
LOR , flad aan den Main in Franckenïand , den Andalouften van elkander fcheyd.
bifïchop van Wurtsburg toekomende.
LOSA , kleine ftad benevens een fraaie haven in
LORA , vlek in het Spaanfche koningryk Grana- de Zweedfche provintie Weft-Gothland.
da, aan de grenzen van Andaluiïen, 6. mylen van
LOSCHNITS, middelmatige p.aats, benevens den
Malaga.
titel van een heerlykheid in 't vorftendom Oppeln
LORA, flad in 't Spaanfche koningryk Andalou- in neder-Silefien.
iicn , aan den vloed Guadalquivir.
LOSENSTEIN, vlek en flot in opper-Ooftenryk,
LOK CA , grote , maar tamelyk woefte ftad in 't 3. mylen van Steyn , de tegenwoordig uitgeftorve
koningryk Murcia aan den vloed Guadalentin in graven en op 't laatft voriien van Loienftein als
hun ftamhuis toekomende , wier erffenis IÓQI. aan
Spanjen.
LORCH , LO-RICH , oude en verwoede ftad in de graven van Waldftein te beurt gevallen is.
LOSERE, berg in hetSevennifche gebergte in Lan^
©pper-Ooftenryk , wiens puinhopen noch voor de
ftad Ens te zien zyn, daar voordezen een beroemt guedoc, waar op de vloed Allier ontfpringt.
LOSSA , LOXA , kleine vloed in het Schotfchc
aartsbisdom geweeft en vervolgens is naar Paflau verlegt , waarom de Palfaufche biiïchop wegens den graaffchap Murray , di& zich in de zee-engte van
aartsbiflchoplyken titel met den aartsbiiïchop van Murray giet.
LOSSLAU , LOSSA , fteedje en heerlykheid in 't
Saltsburg groten ftryd gehad heeft.
LohCH, abdy en kloofter in 't hertogdom Wur- vorftendom Ratibor in opper-Sileiïen , daar alle jaar
tenberg, voordezen van deBenediktynerorde, tuf- een grote paardemarkt gehouden word.
LOSSNITS, kleine vloed in Meiflen, in de Aartsfchen Schondorf en Schwabifch-Gemunde, daar de
Eieelte monumenten van de oude heren , herto- bergfche Kreits.
gen , keyzers van de Stauffifche linie te vinden
LÖSSNITS , klem bergfteedje in de Aartsbergfche
&yn.
kreits een uur van Schneeberg , de graven van
L O R D , betekent in 't Engelfch zo veel als Heer. Schonburg toekomende.
L O T , vloed in Vrankryk, welke in 't SevenniMaar eigentlyk worden de geeftlyke en wereidlyive
Heren zo genaamt , die in het Hogerhuis zitten, fche gebergte ontipringt, zich by Aiguillon in de
gelyk ook andere hoge Staatsperfonen, en betekent Garonne ftort, en tot Cahors toe op bevel des voMylord zo veel als Monfeigneur. Zie Pain van. hgen konings in 't jaar 1677. vaarbaar gemaakt is.
LOTEHY , een gelu'v- of hazari- fpel , daar men
Engeland.
zeker geld inlegt, en 'vervolgens den winil door beLORD MAYOR , zie Mayor.
fchreve brief;es ot balletjes afwacht.
LORD STEWARD , zie Steward,
LORENTS, flot en vlek in 't graaffchap SarwerL O T H , kleine ftad in noord-schotland, in de proden , 't welk als een Triers leen aan Naflau-Saar- vintie Southerland, daar zich de vloed Loth in de
bruck behoort.
Noord-zee ftort.
LOR N TS-KIRCH een markt vlek in de Meifnifche
LOTH4ANA, provintie in zuid-Schotland, die ten
kreits, keur-Saxen toekomende, tegen over Streh- zuiden aan Merche, Lauderdale en Twedale, ten
h , aan de rechte hand van de Elf.
weften aan Cluydesdale en Sterling , ten noorden
L^RETTO , gefortificeerde ftad op een heuvel in aan den zee-boezem by Edenburg , en ten ooften
de Marot van Ancona, in het pauflyk gebied, niet aan deDuitfche zee grenft. Zy is het vruchtbaarfte
ver van den m -nd van den vloedMufone, daarhy landichap, heeft de beleeflte inwoners en veel iteenin de golf van Venetien valt, benevens een bisdom, kolen en zout.
't welk met dat van Recanati verenigt is. Daar heen
LOTTEKINGEN ,een landfehap, 't welk ten noorgefchieden beroemde bedevaarten , om het kleine den aan het hertogdom Luxemburg en het aartshuisje van klcy , dat daar in oe Domkerk ftaat, waar bisdom Trier , ten ooften aan de neder-Palrs en
in de H. Moeder Gods de groetems van den Engel Elfas, ten zuilen aan Franche Comté, en ten wesfcou ontfangen Lebben, iven vu d er een onge- ten aan Champagne grenft. Dit land heeft veel
looflyken ichat, die door de mildaUi^heid der pel- bergen en bollenen, ook grote en fchone Calce-
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donie-ftenen. De grond is vruchtbaar van koorn,
^vyn, hennip, en weylanden, ook heeft het goede zoutputten en veel vzer- groeven. Men verdeelt het in twe hertogdommen, naamlyk m Lotteringen en Bar , en in drie bisdommen Mets ,
Toul en Verdun, hebbende dit land een eigen hertog, dkn in den vorigen oorlog zyn land 28. jaaren lang van de kroon Vrankryk bezeten wierd,
tot hy in.deRyswykfche vrede 1697. het zelve weer
om kreeCT; hoewel Vrankryk noch hedendaags de
drie bisdommen Mets, Toul en Verdun, als ook
de vefting Sar-Louis, benevens de ftad en proosdy
Longwic bezittende , ook den vryen doortocht
voor de koninglyke troepen heeft, darenboven is
van den koning bedongen dat de ftad Nancy niet
gefortificeert zal worden; zynde voorts in het 13.
artykel van den Badenfchen vrede zorge gedragen
dat het Ryswykfche contract in allen delen zou vervult worden, en de koning het overige, wat hy
tot hier toe noch in bezit had, aan dennertogafte
ftaan. In dit hertogdom had de koning van Vrankjyk,toen hy het in den vorigen oorlog in bezit had
genomen , de vryheid der Gallikanfche kerk ook ingevoert; en als de in 't jaar 1729. overlede hertog
na de Ryswykfche vrede weer tot zyn land quam ,
wilde hy gaarn die vryheid behouden, maar 1710.
heeft het de paus zo ver gebracht dat alles weer in
den vorigen ftaat geftelt is. Anders voeren de
hertogen van Lotteringen den titel van koninglyke
hoogheid, t welk hun ook 1717. van 't Franfche
hoftoegeftaan is, en zy worden in twe linien verdeelt , naamlyk in de Duitfche en de Franfche. Tot
de eerfte rekent men de regerende hertogen van
Lotteringen , de hertogen van Mércceur, en de
prinfen van Vaudemont; tot de andere behoren de
huizen Guife, Aumale, Elboeuf, Harcourt, Lillebonne en Armagnac. De onlangs geftorve hertog
van Lotteringen Leopoldns Jofephus Carolus was
geboren den n.fept. 1679.zyn nagelate weduweEliiabetha Charlotte, dochter van Philip, hertog van OrJeans, is den 13.fept.1676. geboren, en den 22.oct.1698.
gctrout , uit welke de erf-prins Francifcus Stephaïius, die zyn vader tegenwoordig in de regering
opvolgt, den 8. decem. 1708. geboren is. Voor 't
overige worden in Vrankryk de hertogen van Lotteringen onder de zo genaamde Princes Etrangers
of vreemde prinfen gerekent.
LOTTUM, ïlot en vrye heerlykheid in het hertogdom Gelderland;het is het Hamhuis van het beroemde graafiyke geilacht van dezen naam, waar
uit de laatft overlede koninglyke Pruiffifche geheime krygsraad, generaal luitenant en gouverneur van
Wezel, graaf Filip Carel van Willich en Lottum 7
gefproten was.
LOVANGO, zie Loanga,

LQU LOW.
LOÜGBOROUGK, grote en welgeboude ftad in de
provintie Leiceiter in Engeland. Zy legt aan den
vloed Stour in een aangename landsdouw e.
Ü.OUISIA>3A, groot landfchap in noord-America,'
aan gunts zyde van het Lac Dauphin in Canada of
nieuw-Vrankryk, de Franfchen toekomende, die
'er veel forten gebouwt hebben. De inboorlingen
xyn wilde en wrede menfchen, leven zonder religie en overheid, houden zich meeft in de bollenen
op, en oeffenén zich zeer in 't jagen en de wapenen te hanteren.
LOURANA, ftad in Hifterryk aan de Adiïatifchezee, heeft een kleine haven, en hoort tot het graaffchap Mitterburg.
LOURDE, kleine ftad in het landfchap Bigorre ia
Vrankryk , heeft een flot , op een hoogte gelegen.
LOUTH, graaffchap in Leinfter in Ierland, benevens de hooftftad van den zei ven naam.
LOUTHE , ftad in Lincolnshire in Engeland.
LouVIERs , kleine ftad aan den vloed Eure in
Normandyen.
LOUVRE , zo hiet het koninglyk Paleys te Parys 9
't welk aan de Seine legt, en een prachtig, maar
noch onvolkomen gebouw is. De vorige koningen hebben 'er hun hof gehouden, maar Lodewyk
XIV. hielt meeft zyn refidentie te Verfailles, en m
zyn tyd zyn de vertrekken voor de Franfche academie, benevens de koninglyke boekdrukkery , als
ook voor allerhande koninglyke kunftenaars en fabrikeurs gefchikt geweeft. De tegenwoordige koning
LodewykXV. woont meeft in de Louvre als hy te
Parys is.
LOUYS D'OR , is een goude munt in Vrankryk J
die Lodewyk XIII. 't eerft heeft laten Haan , en
naderhand muntte men ook Louis d'Argent of
Blancs, welke van zal ver zyn. Zy flaan op en af
in prys. Zie Ecu.
LOW-CHURCHMEN , zie Htgh-Churchmen.

LOWBUCH (of boek) is een Jutlands Wet-boek, waar
in de Deenfche rechten vervat zyn, en het zelve
woid ook in het hertogdom Sleeswyk gebruikt,
Low hiet in Denemarken en Zweden zo veel als Wet 5
('t welk na aan het Engelfche Law komt, dat het
zelve betekent.)
Low E , zyn z. fteden in Engeland, in de provintie Cornwal , welke door een ft en e brug aan elkander hangen, en twe gedeputeerden in 't Parlement zenden.
LÖWENFÖRDE , vlek en amt-huïs in het graaffchap Diepholt in Weftphalen, legt aan een Moeras aan de Dummer-zee.
LÓWB-JSTEIN , graaffchap in Zwaben aan der>
Necker, de graven van Löwenftein en Wertheim
toekomende. Deze graven verdelen zich in de
Virneburgfche of Luiterfche, en de Rochefortfche
of Katholyke linie. Van de laatfte heeft keyzerJozefus den"3. apr. 1711. den graaf Maximiliaan Carel van Löwenftein-Wertheim, werklyken keyxcrlyken geheimen raad, en toenmaals Adminiftrator
van Beyeren, tot den ryks-vorften-ftand verheven 9
welke hoge waardigheid keyzer Carel VI. beveiligt»

LOUBUN , kleine ftad op een heuvel , en cle
hooftftad van het gebied Loudounois in Poitou in
Vrankryk , benevens den titel van een hertogdom.
LOVENDBGEM, flot in Vlaanderen, aan de vaart
die van Gent naar Brugge gaat.
LOVBRO, kleine flad in het Venetiaanfche landen op de gantfche varflelyke nakomelingfchap vm
ichap Bsrgamfco, aan het meir van Ifea,
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f>eyde de Sexen uitgebreyd heeft. Deze vorft ftierf
den 16. dec. als kcyzerlyk gouverneur te Milaan,
en deszelfs oudfte zoon Dominicus Marquardus ,
die den 7. nov. 1690. geboren is, is tegenwoordig
regerende vorll van Löwenftein-Wertheim, heeft
zich den 28. febr. 1712.. met Chriiliana Francifca
Polyxena, princes van Heften-VV anfried , in den
echt begeven, en by dezelve verfcheyde kinderen
geteelt , waar van de oudfte prins Carel den 7.
maart 1714. geboren is. De hooftilad Löwenftein
benevens het flot legt r. myl van Heübrun,en daar
ïs een gezondheids-bron.

Lug^KE, ftad in 't vorftendom Minden in Weffiphalen, in welker ftads-regering de adelyken mee
getrokken worden, en zich derhalven onderfchrvven: Ridderfchap, Burgermeeiler en Raad enz. '
LUBECK , Luiterfch bisdom in Wagrien , langs
den vloed Trava en om de Eutiner zee , wiens
biftchop te Eutin reftdeert. Dit ftift wierd in den.
Weftfaalfchen vrede wel gereformeert, maar door
de jalouzy der naburige vorften niet geiecularifeeert,
en is anno. 1647. met het vorftlyk huis Holftein ,dat
het ftift in de onluften trouw had bygeftaan , een
vergelyk opgerecht, dat van dien tyd af 6, biftchopLÖWENSTEINSCH-E- GROND , is een zeker gebied pen na malkander uit het zelve zouden verkoren
in neder-Heflen, anderhalf myl lang, dat vele dor- worden. Maar het hof van Denemarcken protefteerde
pen in zich begrypt Het heeft den naam van het hevig daar tegen, en fchoon het in den Glukftadichen
ilot Löwenftein gekregen, begint by de ftad Trei- vrede 1667. als ook in het Traventalifche vergelyk
fa, en komt verfcheyde graaflyke en vryheerlyke daar in bewilligde, zo vielen 'er evenwel i7oi.by de
verkiezing van een nieuwen coadjutor, en in het
familien, voornaamlyk die van Löwenftein toe.
LÖWENZ, ftad in opper-Ongaryen, niet ver van volgende jaar na de dood des bifTchops nieuwe gefchillen voor, nademaal n.ftemmen op den koningLeopoldftad.
LOWÏETS, fchone ftad en veiling aan den vloed lyken Deenfchen prins Carel, en 9. op den HolfteinBfura, in groot-Polen , in het waiwoodfchap Rava. fchen adminiftrator hertog Chriftiaan Auguftus vieZy heft een Caftelany en een citadel, en is de ge- len , waarom beyde partyen na de biiTchoplyke
woonlyke refidentie des aartsbiflchops van Gnefen, refidentie te Eutin ftonden , en veel voorbereyddie daar een fchoon flot heeft, tot welkers opbou- felen ten oorlog maakten, tot dat eindelyk door de
wing de laatftgeftorve primaat van 't ryk uit het tuftchenkomft van Engeland en Holland een vergehuis Scembeck, 40000. gulden vermaakt heeft. Hier lyk getroffen wierd , waar door de adminiftrator
is ook een beroemt queekfchool voor Franfche prie- van Holftein in het bezit van 't bisdom bleef, en
prins Carel van Denemarken een fomrriegelds kreeg;
ilers.
LOXA , fchone ftad aan den vloed Xenü in 't waar op de leen-huldiging van den adminiftrator o~
koningryk Grenada, 8. Spaanfche mylen van Gre- ver't gemelde ftift inMey 1709. aan't keyzerlykhof
gefchiedde. Gemelde hertog Chriftiaan Auguft ftierf
nada.
LOXA , ftad in zuid-America, in 't koningryk Pe- den 15.April 1716. hem volgde zyn oudfte prins Carel,
die, wanneer hy met een Ruffifche princes itond
ï u , in de audiëntie Quito.
LOYG , itad in het gebied Guskow, in voor-Pom- te trouwen, ook ftierf, wordende deszelvs broeder
Adolph Frederik, geboren den 14, mey 1710. toe
meren aan de Pene.
tegenwoordigen
biftchop van Lubeck verkoren.
LOYSACH , vloed in opper-Beyeren, welke in het
LUBECK, grote Hanfee-en vrye Ryksftad aan den
graafichap Werdenfels ontfpringt, en zich by Wolfvloed Trava, niet ver van de Ooftzee, in het Holaatshaufen in de Ifer itort.
LöYsTEN,een Epicurifche gezintheid,had haar naam fteinfche landfehap Wagrien, den Luiterfchen Gods»
van een burger van Antwerpen, Loy genaamt,die dienft toegedaan , 10. mylen van Hamburg gelegen,
de opftanding loogchende, en de natuurlyke dood en wegens den koophandel beroemt. Zy is anno
voor de opitanding hielt, verder leerde h y , dat de 1126. van keyzer Frederik II. tot een vrye Ryks£iel niet zondigen kon, maar weer tot God keer- ftad gemaakt. De voórn?amfte gebouwen aldaar
d e , en dat de ligchaamlyke aanvechting van een zyn het raadhuis, dat 8.torens heeft, het tuighuis,
menfch de rechte hel, en 'er gene andere te vre- de water-toorns, de fchone beurs, die 1673. geten was. Hy is daar over 1546. te Antwerpen verbrand. boud is, en voor de Broekpoort, de paardeftal die
LOZAJN, vloed in Champagne, welke den vloed met fterke torens verciert is, en veel gevankenifleu
Sorme by Trancault inneemt, en zich in de Seineitort. heeft. Daar is ook een dom, waar in de canunLUBAN , een van de Filippynfche eylanden in nikken en vicariften wonen, en een JohannesklooAziën, het is zeer klein, legt ten zuiden van het fter. Zy heeft behalven het fteedje Bergerdorp en
de vier aan de Elf gelege Mafchlanden, die zy met
cyiand Manille, en hoort de Spanjaarden toe.
LUBAN , kleine ftad in de Lyflandfche provintie de Hamburgers in 't gemeen bezit, en behalven andere amten op neder-Saxifchen grond gelegen ,
Letten, dryft goede handeling en visvangft.
LUBAN, een klein open fteedje aan de Bober, ook het fteedje Travemunde , 2. mylen daar van
in 't vorftendom Schweidnits, niet ver van Lands- daan, -'twelk zy anno i32o.gekocht, en daardoor
een grote en ruime haven bekomen heeft. Zie
hut, komt den prelaat van Griflau toe.
LUBBEN, ftad in neder-Lufatien, aan den klei- Travemunde.
nen oever van de Spree, den hertog van SaxenLUBECK, flot en heerlykheid in opper-Crain, 4,
Merfeburg toekomende. In deze ftad is de opper- mylen vanLaybach, den baron vanWizenftein toeamts regering van neder-Luiatien > zy lest 6. mylen komende.
yan Guben 9 en heeft een nieuwgeboud flot.
LUBISN, ftad in Silefien in 't vorftendom Lignits,
Qqq 2
4. mylen

4»*

LUB.

4.mylen vanL'ïgnits, en 4. van groot Gfloga» aan-de
Kakenbach gelegen , alwaar de lakenmakery zeer
Woeit, en 1709. een Luiterfche kerk en icnooi uit
kracht van de Alt-Ranftadiche conventie weer mgeruimt is.
-*
......
,
LÜBENAÜ, kleine ftad en heerlykheid m nederLufatien, een myl van Lubben, den graat vanLynar toekomende, die aldaar tendeert.
LÜBEROSE, fteedje en flot m neder-Lufatien , 3.
mylen van Guben, dicht aan het spree-woud, den
heer van Schulenburg toekomende, hee.t 1657. en
1664. brand-fchade geleden.
LÜBESITS , LiEB.siTs , flot en heerlykheid in
Bohemen , in de Prager-kreits , daar markgraaf
Leopold Wilhelm uit het huis BadeivBaden, die
1667.geboren, enftomgeweeftis, gereiideert heeit,
maar 1716. te Rafiadt geftorven is,
LUBIA, een plaats enTurkfchePalancka inCroatien wied 1717. van de keyzeiïcnen bekiommen en
in de afch ^dc^t.
LUBITS, LUBS, kleine ftad in 't Hertogdom Mecklenburg.
i ÜBLIN, waiwoodfchap in klein Polen, 't welk
onder het bisdom Cracau behoort , benevens de
hooftftad van den zelven naam , aan den kleinen
vloed Viilricza. Deze ltad legt 36. mylen van Cracau, heeft een d.epe gracht, zeer hoge muren, en
een flot op een heuvel, ook jaarlyks 3. maften, die
groten toekop hebben. Men is'er difcwils gewoon
Ryksdagen te houden, en in de voorlieden wonen
veel joden. Hier wierd voordezen het gerechtshof
des zomers, en te Petikau in den winter gehouden, maar 1676. is 'er beiloten dat beyde de rechtbanken te Lubiin en Pet ikau het gantiche jaar door
het recht zouden oeflenen, en al^ twe jaren nieuwe raadsheren verkoren worden. Anno 1717. den
30. Jan. is hier het v redens verdrag tuflehen de Saxiiche troepen en de Bondgenoten gefloten.
LUBLINITZ , Hctdyc ia het voritendom Oppeln
in neder-Süeiien aan de Pooliche grenzen, 17. mylen van Breflau , heeft in de laatüe peit-tyden tot
een pafiage uit Polen naar Silehen gedient.
LUBLITZ. , vkk zonder muren in 't votilendom
t Tioppau in opper-Silefien.
Lu BLO,, LUBX.AU, de voornaamfte onder de 13.
Beine fteden in het graaffchap Cepufz, die de kroon
Polen verpand zyn , daar de hooit man over deze
lieden reiideert j heeft een fterk ÜoL
Lu BLOW , ftad in Pools-Pruiften*
LUBOWLA, zie Luhio.

LUBOWNA % ftad in klein Polen * met rer van
CracauC
LUBRECK, gjens^efting in het Windifche land in
Ongaryen.
Lu ss % zie Lubin.
LUBSCHUÏS > fchoon beveftigde ftad ia 1 vorfteniom Jagerndorf in opper-Silezien * was voordezeu
wegens haar aanziet lyke Schepenbanck en den
Moeiende** koomhandel beroemt , 17. mylen ten
luiden van Breflau gelegen» Tegenwoordig hoort
&y de nonnen van Ratibor toe.
LucAmcRE ËifcAJUuuin leggen in de Noordzee

LUC.
in America, welke door 't canaal van Bahama val?
FJonda en noord-America gefcheyden worden. Zy
worden zomtyds mee onder de Antiilifche eylanden begrepen , en zyn zeer vruchtbaar aan mout,
hebben een gematigde lucht , en zeer veel duiven.
LucAYONEQpE, is het voornaamfte en het noor-"
delykfte van de Lucayii'che eylanden.
LUGCA , een vrye republiek in Italien tuflehen
het Tofcaanfche, Modeneefche en Genueefche gebied aan de Middelantfche zee geleden. Haar gebied is wel klein, en brengt niet al te veel koorn
voort, maar heeft veel wyn, oli en Caftanjen, en
heeft omtrent 150000. Scudi ^Ryksd.) jaarlyklche
inkomlten. Haar Raad beiiaat uit 26. perfonen , benevens derzelver oppeihooft , die Gonfaloniere
(Vaandrager) genaamt word, en maar %.maanden
regeert, waar na hy het paleys weer ruimt. De
hooftitad Lucca legt aan den vloed Serchio, heeft
z.of 3.1taliaanfche mylen in den omtrek, en is met
11. barons verfterkt , welke alle hol en verwulft
zyn. 't Is een fyke koopftad door de vele zyde
ftoffen die daar gemaakt worden, en zy heeft een
aartsbifFchop, die onmiddelyk onder den paus ftaatp
en eerft in 't jaar 1726. tot deze aartsbluchoplyke
waardigheid met alle derzelver aanklevende rechten
en prserogativen door Benedittus XIIL verheven is.
Haar tuighuis zou voor 4Q000. man wapenen kunnen leveren, en zy legt 10. ltaliaanfche mylen van
Piia.
LUCCA, zie Luckam

LUCEDIO, ryke abdy in *t hertogdom Montférrat
in Italien , welke 20000. daalders jaarlykfche -in»
komften heeft, en van den cardinaal Gnmani bekleed word,
LUCENA , 2. fteden in Andalouften, waar van cUs
eene aan den vloed Tenii, de andere met ver van
den vloed Tinia gelegen is*
LUCIRA DELLI PAGANÏ , NÜCERA * ftad in

Na-

pels, in het landfchap Capitanata, de relidentie van
den gouverneur dezer provintie „ heeft een bilfchop
>die onder den aartsbiiTchop van Benevento ftaat, en
is wegen haarfchone wol beroemt.
LUCESUN , kleine ftad in het Piemonteefchs
graaffchap Nizza, niet ver van den oonprong van
den kleinen vloed Pa0liom
Luc R N , een van de 13. Zwitzerfche cantons-,
den Roomsgezinden Godsdicntt toegedaan. Deslelfs grenzen zyn ten ooften de cantons Unterwak
den, Schweits, Zurich , e n . Z u g ; aan de andere
drie zyden het camoo. Bern, en het beftaat uit n a
voogdyen benevens enige fteden. De hooftüad
Lucein legt in de Ergow» aan het Lucernei meir»
en word door den vloed Rufs, die zich in het meir
werpt, dcorfneden,; maar door drie bruggen weer
aan. een gehecht. Zy is ryk, wegens de handeling
der waren die uit Italien naar Dutfland gaan, en
is de ordinaire tendentie- plaats van den pauilyken
Nuncius aan de latholyke cantonsv
LUCERNE, kleine ftad en flot aan den vloed ¥clks in Piemont, en de hooftRad van het graaffchap
Lucerne in italien t ' t welk het grootfle van de Wak
denfei
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'denfer valyen is, aan Dauphiné, Saluzzo en Savigliano gremt, en den hertog van Savoyen toekomt.
p e daar inwonende Waldenzers verdelen zich in 7.
gemeenten.* , en heboen duwils harde vervolgingen om den proteftantfchen Godsdienft uitgedaan,
maar in den oorlog hebben zy den hertog van Savoyen dikwils goede dienlten gedaan. De 7. zo genaamde gemeentens of kerken zyn die van St.Jean,
Angrogne, la Tour , Villar, Bobbio, Rorata en
Roccapiatta, tot welke laatile ook de gemeentens
van St. Barthelemy en Praruiïin gerekent worden.
Zy noemen zich andeis met een algemenen naam
Claiïis Vaihs Lucernse of in 't Franlch, Ie Colloque
de la Valiée de Luccrne.
LUCERNE, vloed in Zwitzerland, heeft benevens
den vloed Lavanlbn zyn oorfprong uit een bron,
welke tullchen de beyde in 't canton Bern leggende
bergen Chevillis en Anceinde gevonden word.

LUCON, een van de Filippynfche fcylanden, be"
nevens een ftad van den zelven naam in Azien 0
daar een biffchoplyke zetel is. Het hoort den Spanjaarden toe, en word ook Manille genaamt
LucRERtN, winnen, voordeel doen.
LUCZAY, kleine ftad in Littauen , in het waiwoodfehap Wilna.
L U D Ê , kleine plaats, benevens den titel van een
hertogdom, in de provintie Anjou.
LuDf.Rs, ftad in de opper-Elfas, aan 't Vogefifch gebergte, aan den vloed Lougnon, tot de ab«
dy Murbach behorende, was voordeze een byzondere abdy, die benevens de abdy Murbach haar
zitting en Item op den ryksdag had, maar is van
de kroon Vrankryk het ryk onttrokken , die
zich nu het recht aanmatigt van een abt te verkiezen , dat anders de Canunniken van dit ftift bezeten hebben. Van d^n tegenwoordigen abt aldaar
LUCEKNER Z E E , o f W A L D S T ADTEN-ZEh , IS e e n Zie onder Murbach.
meir m 't camon Lucern in Zwitzerland, waar aan
Lu DER s BURG , kleine ftad aan de Elf, In het
de 4. w, ud-iteden, AltoifF, Lucern, Schwitz, en hertogdom Lauenburg.
Stantz leggen: het heeft 4. myleri in de lengte, en
Lu DG A TE , zie Newgate.
2. in de breedte.
LUDINGHAÜSEN , amt en kleine ftad in 't bisdom
LUCHEN, kleine ftad in 't koningryk Valentia, M unit er.
tullchen Gandia en Xativa.
L I ' D I T Z , ZLÜTITZ, ftad en flot in Bohemen m
LUCHEN, grote ltad in de Chineefche provintie de Satzer-kreits.
Nanking in Azien.
LUDLOW, fterke en grote ftad in het landfehap
LUCHOW, Had, flot, amt , en infpe&ie in het Shiop in Engeland, heeft zitting en ftem in 't Parlg^
Zellifche, in neder-Saxen, den keurvorft van Han- ment.
nover toekomende
LUDWIGSBERG, kleine ftad in voor-Pommeren i
anderhalf myl van Grypswalde» aan de Ooit-zee &
L U C I E , zie S. LUCIA Éyland.
LUCIGNE, kleine ftad in Savoyen, in het land- heeft een fraie haven.
LUDWIGSBURG, ichoon flot, dat de tegenwoorfchap Faucign'y.
LUCKA, kleine ftad in Oofterland, tullchen Al- dige hertog van YVurtemberg 3.uren beneden tutt~
tenburh en Pegau, den hertog van Saxen-Gotha gard prachtig heelt laten bouwen, en daar dezelve
medt zyn relidentie houd. Daar zal ook een ftad
toekomende.
LUCKAU, LUCCA, hooftftad in neder-Lufatien, by aan ge legt worden..
den hertog van saxen-Merfeburg toekomende, 1.
LuDwiGiCHCMGAsT, amt i n ' t ftift Bamberg iis
Franckcnland.
mylen van Lubben.
LUDWIGSECK,. hoog-flot in néder-Heflen, onder
LucKhNWA LD E , kleine ftad, een myl van JuterGaffel behorende.
bock. keur-Brandenburg toekomende.
LÜDWIGSTADT, vlek in Voigtland', is het amt
LUCKLUM , flot, en voordeze een land-commandery van de D-jitfche-o.de, een uur van Wolffen- Lauenltein ingelyft.
LuDWJGsTtiN, een amt en berg-huis in Heffen
buttel in het Bronswykfche, dat in den Weltphaalfchen vrede aan het huis van Bronswyk afgeftaan is. aan de Werra, t welk landgraaf Lodewyk L g e houd heeft..
1 UCKO , zie LMZ. O.
LUEG , beroemt berg-flot en heerlykheid in 't
LUCKOW , ltad- in klein Polen in het waiwoodfchap Lublin.» aan den vloed ster* heeft een bif- hertogdom Crain» een myl van Rudolfswert, waar
by een ku-rieuie grot, wiens eind men: niet berey~
fchop..
Luco , een meir in ïtalien in den kerkeïyken ken kan. Het hoort den baron Brenner toe.
LUEG , flot en heerlykheid: in Craia,, in het deel
ftaat, wiens water de ei^enichap heeft , dat het
h ut, dat men 'er in werpt,- Linnen weinig dagen dat men Poycü noemt, en. hoort den graaf Lobea~
in Heen verandert, en de Forellen, daar in worden. zet toe..
L ü ï N T S r zie L'tentr.
gezegt eengraa-aen te hebben.
L u c o , vloed in het AüriKaanfche koningrykFezv
LUETENBEKG ,. fraaie ftad in neder-Stiermarken-3;,
êie zich in de Atiantifche-zee Itort.
aan den. vloed Muer tegen de Ongarifche GrenLUCOMÜRIA provintie in woeft-Tartaryen, den zen y heeft heerlyk wyngewas.
Czaar toekomende. Zy legt aan de overzyde van
LuG«, vloed in Engeland, die in het graaffchap
den vloed Obi in Azien, en ftrekt zich tot aan de Radnor ontfpringt, en zich beneden Hereford m
Ys-zee uit.
den vloed. Wye Hort.
LUCON, LÜSSON, kleine ftad zonder muren in
LUGAN , ftad in de provintie. Xamfi in Chimr
Foitou, benevens een bifTchop, onder den aattsbif- welke over 7.. andere fteden te gebieden heeft,
fchop yan Bourüeaux ftaande.
LÜ€AWA, eeri vloed in de Ukraine,
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LUGANO , een van de 4. amten van het J} ?§dom Milaan die de Zwitzers toebehoren. De itad
en het daar by leggent meir hieten ook Lugano.
LUGDE, kleine itad, benevens-een ftreek hnds
in 't bisdom Paderborn, aan den vloed Emmer,
niet ver van Pyrmont.

in twe'delen fcheyd, die evenwel door eenfchor.e
ftene brug weer aan een gehecht word. Zy is groot,
ryk en welbeveftigt, en heeft een gewichtige citadel. Anno 1709. wierd zy door de Hollanders en
hun Geallieerden ftormenderhand verovert , en is
in den Utrechtfchen vrede aan het bisdom weer 0vergelaten, ook uit kracht van een geïloten vergeLüGGAR , Zie Locarno.
LUGNÏTS, vlek in Graauwbundter-iand, tuiTchen ïyk 1717. van de Hollanders aan den keurvorft van
de beyde bronnen van den Rhyn, waar van de Keulen, toen ter tyd ook biffchop van Luick zynde, werklyk overgegeven in den ftaat waar in zy
omleggende landftreek het Lugnitzer-dal hiet.
L U G O , ftad in Spanjen, aan den vloed Minho in was.
Gallicien, benevens een bisdom, onder den aartsLUKIANG , grote ftroom in Indien , die wegen
biflehop van Compoftel behorende, heeft zeer war- zyn grootte de moeder* der wateren genoemt word.
Aan dezen ftroom alleen en nergens anders vind men
me gezondheids baden.
L U G O , kleine ftad in den kerkelyken ftaat, tuf- zomtyds de witte ölyfanten, die van de Indianen
niet alleen voor koningen der anderen gehouden,
fchen Ravenna en Bologna.
L U G O , kleine ftad in opper-Ongaryen, aan den maar ook goddelyke eer aangedaan,en uit goude Ichovloed Ternes, 7. Ongarifche mylen ten ooften van tels gefpyft worden.
LUKI-WELIKI , groot open vlek in Mofcovien,
Temeswar.
LUGRONNO, ftad in de provintie Rioja in 't ko- 80. wurften van Pleskow, wanneer m u i van daar
naar Smolensko reyft.
ningryk Spanjen.
LULA-LAPMARCK, zie Luhlea.
LUHE , vloed in 't Luneburgfche, ontfpringt boven
LULOW , ftad in het waiwoodfehap Sendomir in
Bispingen, neemt de kleine vloeden Wittenbeck,
Lopau, en Branbeck ter lincken , ter rechten de klein Polen.
LUMAIN, zie Luwen.
Brunau en Notbeck in zich, en valt by Stöckcde
LUMBIER , ftad aan den vloed Salazar in 't koIn de Ilmenau, en met deze cindelyk in de Elf.
LUHLEA, kleine ftad i n d e Zweedfche provintie ningryk Navarra in Spanjen.
L U M E I U N A , zie LaumeU'ma.
weft-Bothnien, daar zich de grote vloed Luhlea,
1 UMBLLO, kleine ftad in het gebied Laumellina
die in Noorwegen ontfpringt, in den Bothnifchen
zee-boezem giet. De kleine Luhlea is een vloed aan den vloed Gogna , in 't hertogdom Milaan in
in Zweden, die ook in Noorwegen ontfpringt en Italien. Zy is voor dezen de reftdentie der Longoby het geruïneerde flot Jochmoch in de grote Luh- bardifche koningen geweeft , en hoort de graven
Crivelli toe.
lea valt.
LUMEN MUNDI , een licht der wereld. Zo noemt
LUHLEA , LULA-LAPMAUCK , provintie in 't
Zweedfche Lapland, tuffchen Pitha-Lapmarck en men een menfch die zich op allerhande wyzen zeer
beroemt maakt.
iTorna-Lapmarck.
LUMEN, LÜMAIN, vlek, flot en heerlykheid ia
LUHNE , vorftlyk amt en juffren- kloofter in 't
hertogdom Lunebnrg aan de Ilmenau, niet ver van 't bisdom Luik aan de Brabantfche grenzen, hoort
de graven van Leeuwenfteïn toe.
de ftad Luneburg.
LUMMES, kleine ftad in het hertogdom Rhetel in
LUICHEU, ftad in China, in de provintie Quantung
Champagne, benevens den titel van een vorftendom
m Azien.
LUICK, bisdom in deWeftfaalfche kreits en inde aan de Maas.
LUMSA , kleine ftad en Caftellany aan den vloed
Nederlanden gelegen. Het grenft ten wellen aan
Brabant, Namen en Henegouwen, ten ooften aan Narew in Polen.
LUN, kleine vloed in 't hertogdom Bremen, welLimburg en Gulick, ten zuiden aan Luxenburg, en ten
noorden aan Gelderland. Onaangezien het tot den ke zich in de Wezer ftort.
LUN/E M O N T E S , zie Maan-bergen.
Weftphaalfchen kreits behoort, heeft het doch geen
LUNDEN , kleine ftad in Ditmarfen in Holftein, den
gedeputeerden op de kreitsdagen,noch ookzyn ryks
belalting willen zenden, tot dat het zich eindelyk hertog van Holftein- Gottorp toekomende, 17. mylen
na een langdurig gefchil, en om de executie niet af- van Hamburg.
LUNDEN , hooftftad van Schonen, benevens een
t-e wachten, in 't jaar 1716. genoodzaakt zag weer tot
den Weftphaalfchen kreits te treden, en zyn portie Univerfiteit, die i668. door koning Karel XI. gevan de ryksichattmgen te betalen. Men verdeelt het fticht is. Zy is zeer oud, en door de menigvuldiin 4. delen , welke zyn Hasbaye , het graaffchap ge oorlogen zeer verwoeft; voordezen had zy een
Loots, het markgraaffchap Franchimont, en Con- aartsbisdom, 't welk 6. bisdommen onder zich had,
dros. De biffchop hoort onder het aartsbisdom maar ten tyde van de reformatie onder Chriitiaan
Keulen , en is een vorit des ryks. De tegenwoor- III. in 't jaar 1536. afgefchaft is, en in wiens plaats
dige is Georgms Ludovicus, een geboren graaf van daar een fuperintendent geftelt is, die evenwel den
Berghes , uit een oude edele Brabantfche familie, titel van biffchop behouden heeft.
LUNDENBURG , LUNDENBI-RG , kleine ftad , bewelke den 8. February 1714. tot deze waardignevens een flot, aan den vloed Teva, in 't markheid verkoren is.
LUICK, hooftftad van't bisdom van dezen naam, graaffchap Moravien, tegenwoordig vorit Jofephus
toekomende.
aaa den linken oever van de Maas, weke de ftad Wenceflaus Laurentius van Lichtenftein
x
Lu$-
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LUNDT, klein en woeft eyland in Engeland, by
den val van de Saverne in de Ieriche zee, v/elke
vol rotzen is , dat men 'er maar op twee plaatzen
aanlanden kan.
LUSEBURG , hertogdom in Duitfland, 't welk ten
ooften aan de Marek Brandenburg , ten noorden aan
de hertogdommen Lauenburg en Holftein, ten weften aan de hertogdommen Bremen en Verden, en
ten zuiden aa&het Bronswykfche gebied grenft, en
na 't uitfterven der Luneburgfche linie met den laatften hertog van Zeil, George Wilhelm, den keurvorft van Hannover zedert 1705.toekomt. Herword
anders ook dikwils het Zellifche genoemt. Zie
Hrwswyk.
LUNEBUKG, de hooftftad van 't hertogdom van
dezen naam aan den vloed Ilmenau, 7. mylen van
Hamburg. Zy is redelyk groot, wel bewoont, en
heeft een adelyke Ridderfchool, gelyk ook beroemde zoutputten , en een kal k-berg.
LUNEBURGER SCHANS , is een

fort op

de

Elf,

tufTchen Tollenfpicker en Hope, daar het veer over gaat.
LUNEGIANA , landfchap in Tofcanen , waarin het
hertogdom Ma (Ta legt. Hier wonen veel keyzerlyke leen-mannen, die prins Eugenius van SaYoyen
in den laatften oorlog weer onder des keyzers gehoorzaamheid gebracht heeft.
LUNEL , fteedje in neder-Languedoc , 4, mylen
yan Montpellier in Vrankryk.
LUNEN, fteedje in het graaffchap Marck aan de
Lippe, aan de Munfterfche grenzen in Weftphalen,
daar drie kerken van ieder gezindheid zyn.
LUNERA , ALUMERA , berg in Napels , in de

provintie Terra di Lavoro, tuffchen Napels en Bozzolo, wiens bronnen heel goed zyn om wonden
te helen.
LUNETTES, zynwercken, die voor de Ravelynen of halve manen der veftingen aangelegt worden , en dezelve bedekken. De eene zy de word
van het achterleggende bolwerk, de andere van de
daar byleggende" Lunette befchermt. Voor dezelve word noch een kleyne Ravelyn gelegt, en deze
werken te zamen noemt men grote Lunetten.
LUNEVILLE , LUENSTADT . kleine met wallen om-

LUOGOTENENTE , betekent in Italien en voornaamlyk in 't Venetiaanfche gebied een gouverneur
of iladhouder, gelyk 'er in Udino en vele andere
fteden zyn.
LUPADI, kleine ftad in Natoliën in Azien, aan
den vloed van den zelven naam, die zich by Pa~
lormi in de zee van Marmora ftort.
LUPANNA , eyland op de kuilen van Dalmatien 9
de republiek Ragufa toebehorende , dicht by het
eyland Mezo. Het heeft een bequame en veilige
haven, en fchoon het van natuur zeer rotsachtig
is, hebben het doch de inwoners gebouwt > zo dat
'er nu delicate wyn, citroenen en andere vruchten
waffen, ook fchone gebouwen te vinden zyn.
LUPBURG, kleine koninglyke Deenfche ftad in
het hertogdom Sleeswyk, niet ver van de Ooftzee, 1. myl van Flensburg.
LUPO-GLANO, kleine ftad in Italien in Iftrien^
het huis van Ooftenryk toekomende.
LÜPOW, vloed in achter-Pommeren, welke zeer
vifchryk, en op zommige plaatzen vaarbaar is, I17
heeft zyn oorfprong uit de Lupofsker-zee, en valt
onmiddelbaar in de Ooft-zee.
LUPOW , vlek in 't hertogdom Wenden in achterPommeren, de heren ^an Grumbkow toekomende. Daar horen veel dorpjes toe.
LUPPE , zo word een kleine vloed of de Mole-'
vaart genaamt, die te Lindenau by Leipzig uit de
Elfter gelyd word, en daar na in de Saaie valt.
L U R B , ftad en heerlykheid van 50. dorpen, tuffchen Franche Comté en Duitfland» heeft een abt*
die heer over de gantfche heerlykheid, ook in '£
wereldlyke, is.
LUSATIFN, LAUSITS , mark-graaffchap 't welk

ten ooften aan Sileiien, ten zuiden aan Bohemen,
ten noorden aan de mark - Brandenburg , en ten
weften aan Meiflen grenft. Het word in opper- en
neder-Lufatien verdeelt, waar van het eerftgenoemde keur-Saxen> het andere den hertog van Merfeburg en keur-Brandenburg toe komt, en de graven
van Promnits, Solms , Lynar enz. hebben 'er als
leenmannen enige heerlykheden en goederen in.
In opper-Lufatien worden jaarlyks drie landdagen
te Bautzen, t. w. op Oculi, Bartholomeus en Elifabeth»
en een te Görlits, naamlyk op 3. koningen en St.Jan»
gelyk ook twe landgerichten op Miferkcrd. en St.
Maarten gehouden. Het land heeft veel fchapen» van
derzelver wol veel lakens en kouften gemaakt worden. Ontrent Bautzen en Löbau, gelyk ook in
néder-Lufatien is een landftreek, waar in noch een
overfchot van de oude Wenden woont 9 die hui\
eigen fpraak en kleding hebben.
LÜSIGNAN, ftad en flot ki Poitou 5 aan den vloed
Yonne, zynde de ilam plaats van de familie van Lufignan.
LUSQ , vloed in Italien, die a-an* de grenzen van
het hertogdom Urbino ontfpringt, en zich in de
golf van Venetien ontlaft

ringde ftad, benevens een fchoon flot in ( Lotteringen, 4. mylen van Nancy, aan den vloed Murra,
op den Straatsburgfchen landweg. Zy is tot noch
toe enigen tyd de hertoglyke rendentie-plaats geweeft, maar is 1718. afgebrant. Zy heeft een ryk
adelyk vrouwen itift, wiens nonnen trouwen mogen , en haar abdis moet van den vorftlyken fiand
zyn.
LUNGGAN, fterke ftad in China, in de provintie
Suchuen in Azien.
LUNGGIVEN, ftad in China, aan den vloed Can
in de provintie Kiamiï, welke benevens haar omleggende landftreken van de Tartaren verwoeft is.
LUNGLI, ftad in China, ia de provintie QueuLUSSON, zie Lucon»
cheu 9 in Azien,
LUSTRE , cieraad en heerlykheid 9 een byzondeLUNZENAU , fteedje van de graven Schönburg
niet ver van Rochlits, rn de aartsbergfche kreits, onder t€ Luftre, dat is glans, geven.
LUTG£HBURG 3 kleine ftad in het landfchap w*~
icSchönburgfche heerlykheid Rochsburg behorende»
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grien, in Holilein, den koning van Deaemarcken
^üVA , zie Sevefe.
toekomende.
, LUVIMO, vlek aan het zo genaamde grote meir*
LUTHER, zie KtntngS'Lutter.
in het MiJaneefche graaffchap Anghiera.
LUTHERSCHEN , Of LUTHERANEN , Zie

Evangeli-

fche en Proteftamen.
. . _ .
L U T I Z , ftad in de Satzer-kreits in Bohemen.
LUTKENBECK , prachtig flot in t bisdom MunHer, een myl van Munfter, den baron Drofte van
Vifchering toekomende.
LuTK£NBURG,zie Lutgenburg.
L U T R I , itad in 't canton Bern, in Zwitzerland,
aan het meir van Geneve.
LüTTCHiN-BLANCKENBURG , een oud en verwoed flot dicht by Halberitad, waar van een adelyke familie den naam voert, en de omleggende
landftreek noch tegenwoordig Luttehen-Blanckenburg genaamt word.
LüTTtNBERG, zie leutenberg tn Sttermarhen.
LUTTER , vloed in de neder- Elfas by WeifTenburg, waar door dezelve naar den niet ver daar af
ftromenden Rhyn loopt.
LUTTER, vloed in het graaffchap Ravensberg in
Weftphalen.

LUXEMBOURG, hertogdom, en een van de 17,

provintien der Nederlanden, 't welk ten ooiten aan
het aartsbisdom Trier, ten zuiden aan Lotteringen»
ten weften aan Champagne en liet bisdom Luik, ten
noorden van'sgelyken aan het zelve bisdomen het her»
togdom Limburg grenft. Het legt in het Ardennerwoud, en is evenwel vruchtbaar aan wyn, koorn, en
veel yzermynen, en begrypt 23. fteden en 1108.
dorpen onder zich. Men verdeelt het in twe quartieren of diftri&en, naamlyk in hetDuitiche en het
Waalfche-quartier. De FraniTchen bezitten Montmedi, Yvoix en Thionville , met haar toebehoren , 't welk darom het Franfche Luxemburg genoemt word : het overige heeft voor dezen de
kroon Spanjen toegekomen , behalven Rodenmachern , dat den markgraaf van Baden toebehoort, en
dit gantfche hertogdom is zo wei van uen koning
van Vrankryk als o k van Filippus V. van Spanjen,
benevens het graaffchap Namen den keurvorft van
Beyeren, toen in den ryks-ban zynde, ingeruimt*
LUTTER AM BARENBEKGE , kleine ftad in het tot dat het eindelyk 1713. in den Utredrt'en vrede ter
Bronswykfche gebied, i. mylen van Goflar.
gunite van het 'huis van Ooitenryk aan de Maten
LUTTERBERG , LAUTERB>RG, graaffchap in 't Generaal afgedaan is, doch met beding, dat de keurvoritendom Grubenhagen, den keurvorft van Han- vorft van Beyeren het tot zyn herltelling bezitten
nover toekomende.
zou; en als deze in den Badifchen vrede 1714 daar
1 u TT ER WORT , ftad in Engeland, in het graaf- op volgde, is het Spaanfche deel des hertogdoms
fchap Leiceiler.
den keyzer overgelaten.
L U T Z E L , ryke Benediktyner abdy in 'tftiftBa- Lux MEOUKG, LUTZI-LBUKG, hooftilad van het
zel, anderhalf myl van Pfirt. Niet ver daar van hertogdom van dezen naam , aan den vloed Alfits,
legt het collegie van de reguliere canunniken van Altzet, EIts, of Aiizonte, die 'er door ioopt, 8.
de Auguftyner-orde , klein- Lutzel genaamt, dat mylen van Mets. Zy is groot en een beroemde
onder Solo'thurn behoort.
veiling. Het grootlte deel der ftad legt op een
LUTZMBURG, flot en heerlykheid in ooft-Vries- hoge rots, het overige gaat den berg af tot in de
ïand , tuflchen Norden en Hang , den heer van valey. In 't Paleys woont de gouverneur van dit
Kniphaufen toekomende.
land. De koning van Vrankryk nam deze plaats
LUTZEL BURG , zie Luxembourg..
1684. na een korte belegering den 4. juni weg, en
LUTZELBERG, flot in opper-Ooftenryk, aan de heeit ze wel na den Ryswykfchen vrede aan de
Alter-zee.
Spanjaarden weerom gegeven, maar in den laatften
LUTZELSTEIN, vlek en fterk berg-flot, benevens Spaanfchen err-opvolgings oorlog meeft met Franeen graaffchap van den zelven naam, tuffen Lot- fchen bezet, op dat 'er van dien kant geen inbr.uk van
teringen en Elfas, de Paltsgraven aan den Rhyn de hoge Geallieerden in Vrankryk gefchieden mocht,
toebehorende , en 6. mylen van Straatsburg gele- tot dat zy eindelyk in dei* Badenfchen vrede 1714.
genden keyzer toegedeelt wierd.
LUTZEN , kleine ftad en amt, benevens een fraai
LUXEUL , ftad in Franche Comté, daar een beflot, 2. mylen van Leipzig, in 't ftift Merfeburg, roemt gezondheids-bad is.
en den hertog van Saxen-Merfeburg toebehorende.
LUXURI , groot vlek op het eyland Cephalonia
Een half uur daar van behaalden de Zweden in 't in Griekenland, by den mond van de haven Arjaar 1Ó32,. een overwinning op de keyzerlyken, in goitoli, daar veel ryke kooplui in korenten wonen,
welken ilag de dappere koning van Zweden GultaLUYNEN, zie
Luw.
vus Adolphus fneuvelde.
LuYTisBERö, flot in het graaffchap Toggenburg
LUTZEN, kleine plaats in 't Poolfche Lyfland, in Zwitzeriand , den abt van St. Gal toekomende ,
aan den kleinen vloed Routen.
't welk de * Toggenburgers wel in mey 1710.
LUTZENBURG, zie Charloitenburg.
verovert , maar nu na den vrede wel zullen
LUTZKO, LUCKO, Lusuc , hooftftad benevens weerom gegeven hebben.
een fterk flot in het waiwoodichap van den zelven
LUZARA, vlek in 't hertogdom Mantua,aan dm
naam , aan den vloed Ster in opper- Volhynien. vloed Groltollo, die zich niet ver daar van in den
Zy heeft een biflehop, die onder het aartsbisdom Poo ftort, z. mylen van Guaftaüa, daar in 't jaar
Gnefen behoort, en deze ftad word veel van Joden 170Z. tuflchen deFranflchen en de keyzeilyken een
bewoont
bloedige ilag voorviel.
Lu-

LUZ. LYC. LYD. LYF.
LUZARCHE, aanzienlyk vlek, op het eyland van
Vrankryk, 6. of 7. mylen van Parys.
LUZ-ETZ, kleine ftad in de provintie Quercy in
Vrankryk, 3. mylen van Cahors.
LUZIGNAN , zie Lujignan,

L u z z i , vlek in Calabria citra in Napels, aan de
rivier Crate.
LYVOW , zie Lemherg.

L Y , zekere foort van mylen in China, van 240.
Geometrifchefchreden;io.van dezeLy maken een Pu.
LYCAONIA , landfchap in klein Azien, 't welk
£en zuiden aan Carmanien, en ten noorden aan
Cappadocien greniL ï Is een zeer vruchtbaar land,
tn word van Grieken, Turken, Arabiers en Joden
bewoont.
LYCHEN, zie Lichen.

LYCIA , landfchap in Azien, waar van één deel
hedendaags. Aldinelli, 't andere Mantefelli of Brignia hiet. Het legt tufTchen de beyde landfchappen
die in oude tyden Carien en Pamphylien geheten
hebben.
LYCK , zie Lick.

nen op de galeyen, tot den veftlngbou en altyddurende arbeyd in de bergwerken en tuchthuizen, ook
het brandmerken. By de foldaten beftaan de lyfsftraffen daarin, de misdadigers een deel ftokflagen te
geven, door defpitsroe te laten lopen, van zyn dienit
af te zetten en op fchildwacht te fteilen; de gene,
die een kort geweer gehad hebben, een piek of musket te geven , de foldy te verminderen , aan de veftingbou te zetten, fnaphanen of dubbelhaken voor
des commandants huis of voor de hooftwacht te
dragen, aan de paal te ftaan, op den ezel te ryden,
in yzere boeyens te marfcheren , en met het breken
van den degen als een fchelm zonder affcheyd uit
het regiment verjaagt te worden. Levensitraffen
daar en tegen zyn, waar door de misdadigers het na~
tuurlyke leven benomen word,ais onthoofden,ophangen , rabraken , wurgen , verbranden , vierendelen;
welke ftrafFen zomtyds na gelegenheid der omltandigheden en de zwaarheid van de misdaad door het
ïlepen naarde gerechtsplaats,hetnypenmet gloeiende tangen, van onderen op te rabraken, en door
het zetten op het rad verzwaart worden* By de
foldaten is het arquebuferen of doodfehieten ook een
gemene doodftraf.

LYOBURG , Had in Herefordshire in Engeland.
LYDIA , groot landfchap in klein Azien , 't welk
Moeonia genoemt wierd, maar tegenwoordig CaLYF-GEDING , is het vrucht-gebruik dat een man
raiia hiet. Deszelfs oude inwoners zullen het eerft zyn vrouw in een leen- of ander goed vermaakt,
uitgevonden hebben de kunfl van geld te munten. dat zy na zyn dood daar van leven kan, en durft
LYF-COMPAGNY^ is by ieder regiment altyd de ij in dat geval het geen zy ingebracht heeft niet
eerfte compagny, welke den overiten van het re- weer vorderen. '
giment toebehoort, en hy laat dezelve door een capLYF-GELEYDE, is wanneer hoge ftaatsperfonenaan
tein-luitenant commanderen.
de grenzen van een land, daar zy door reyzen, van
LYF-EIGENEN, zyn een zeker foort van onderda- degeleyds-bedienden of inzonderheid van de gedepunen in Duitfland , die wel met de oude Servi of teerden van den landheer vriendelyk ontfangen , op
knegten niette vergelyken zyn, evenwel ook haar deszelfs kollen met onderhoud voorzien, en weer
volkome vryheid niet bezitten, maar wegens hun tot aan de grenzen geleyd worden; w7aar over op
perfonen de heren onder zekere voorwaarden, die of zonimigeplaatzen byzondere contracten gemaakt zyn,
by verdrag of door langdurig gebruik opgekomen,
LYFLAND, provintie in Europa, die ten ooiten
verbonden zyn. Want enige zyn zodanig aan het aan Mofcovien en ïngermanland , ten zuiden aan Litgoed, waarop zy wonen, verbonden, dat zy en tauenen Samogitien (waar door zy van't Brandenhunne kinderen zonder desHeerentoeftemming van burgs-PruifTen afgezondert word)" ten wellen aan
de plaats niet vertrekken en zich onder een andere O- de Ooll-zee s en ten noorden aan den Finlandfchen
verigheid begeven durven. Zomrnige bezitten zekere zee-boezem grenft. Zy is vruchtbaar aan gras en
goederen van hun heren als daarom verzocht hebben- koorn,, en men deelt ze in twe landfchappen, naamde, en kunnen van dezelve naar hun welgevallen weer lyk in Erfland en Letten, waar van het eerfte aan
verftoten worden. Daar by moeten zy alle den< heer den Finlandfchen zee-boezem, het andere tegen de
een eed van getrouwigheid en onderdanigheid afleg- Coerlandfche en Pommerfche grenzen legt. Het
gen, hem, wanneer hy 't begeert, hofdienften.be- grootfte gedeelte behoorde den koning van Zwewyzen, durven tegen des heers zin met geen vry- den , dien het 1660. in den Olivafchen vrede van de
geboorne trouwen, en moeten ingeval demanfterft kroon Polen afgeftaan wierd. Maar een deel van
het befte paard of ander ft uk vee'; zo de vrouw fterft Letten word het Poolfche Lyfland genaamt, waar
het befte kleed den heer overgeven. Voor 't ove- **? # Polen het meefte, maar de Moskoviters ook
rige kunnen zy, gelyk andere vrye luiden, contraden iets bezitten. Deze laatfte hebben in den vorigen
maken, voor 't gerecht verfchynen, getuigenis ge- bloedigen oorlog met Zweden in't jaar 1704. niet alven , teftamenten maken en diergeiyken meer. .
leen enige veilingen daar in ingenomen, maar ook
LYF EN LEVENS-STRAFFEN , worden in derecfn 1710» na. de verovering van de hooftftad Riga het
ten die gene genaamt die aan huiden haar gaan, en gantfche Zweedfche Lyfland onder hun gehoorzaam»
voornaamlyk m keyzer Karel V. 's reglement van heid gebracht , en ook in den Nyftadfchen vrede
criminele halsgerichten voorgefchrevenzyn, in welk 172.1. volkomen behouden. De inwoners hebben
geval en misdaden dezelve plaats kunnen hebben. in dezen verderflyken oorlog ongemeen veel geleZy worden verdeeld in lyfs- en levens- ftralfen, den .,,en het land is doorgaans door den oorlog,
tot de eerfte rekent men die gene die het lyf maar honger en de peft zeer geruineert: voor 't overige
aandoen, als geeflelen, afbouwen der vingers, der lm zy4enLuiterfchenGodsdienft toegedaan; maar
hand, tong, neus en oren ; het wippen, het ban- onder de boeren worden 'er, 20 men zegt, noch .
R rr
hier
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hier en daar enige gevonden, die uit bygeloof tot
LYSTRA, ftad in Natoliën in Azien, waar van* in
vruchtbaarheid van 't land heimlyk aan de afgo- de Handelingen der Apoftelen gemeld word.
den offeren.
LYSTWYTHIEL , kleine ftad in Cornwal in EngeLYF-MEDICUS , zo word de eigen aangenome land.
Lyfarts van een groot heer genoemt , die voor
L Y T H , zie Leuk
deszelfs gezondheid byzondere zorg moet dragen.
LYF-REGIMENT, word dat regiment foldaten geM,
noemt, waar over een regerent Vorft zelfs commanderende overfte is, en word het zelve in't gemeen
tot befcherming vanzyn perfoon gebruikt.
AAGDEBURG , hertogdom 't welk ten ooften
LYF-RENTEN, zyn de inkomften, die daar in been noorden aan de Marck Brandenburg, te»
ftaan, dat een eigenaar zyn capitaal of goederen aan weften aan het hertogdom Wolffenbuttel, en ten
een ander alzo verfchryft, dat zy na de dood van den zuiden aan de vorftendommen Halberftad en Anhalt
eigenaar aan hem vervallen, onder die voorwaar- grenft, den koning van Pruiflèn toekomende. Hel
de , dat deze hem zo lang hy leeft jaarlyks zekere word in 4.kreitzen, naamlyk Holtsbörde, Saltsbören in 't gemeen zeer hoge intereften betalen moet. de, Hohebörde, en Saal-kreits verdeelt. Voor deLYMBERGH , ftad in Lincolnshire in Engeland.
zen was het een voornaam aartsbisdom, 't welk de
LYMERS , ambacht in Hollands Gelderland , tot bisdommen MeiiTen, Merfeburg, Zeits, Havelberg
de ftad Zevenaar , en onder 't Kleeffche beho- en Brandenburg onder zich had , maar is in den
rende.
Weftphaalfchen vrede wereldlyk gemaakt; en deLYN , kleine ftad en flot in 't nederffift Keulen. wyl het keur-huis Brandenburg, tot voldoening vaa
LYN , KINGS LYNNE , grote ftad benevens een de kroon Zweden een groot deel van Pommeren
• fcequame haven in de provintie Nortfolk in Enge- moeft varen laten, zo wierdtot vergoeding van het
land, aan den invloed derOufe in de zee. 't Is een zelve het aarts-ftift Maagdeburg onder den titel vaa
volkryke ftad, wel met grachten en muren voor- een hertogdom het huis van Brandenburg toegedeeld
zien , en zendt z. Gedeputeerden ia 't Parle- gelyk zyn keurvorftelyke doorluchtigheid r68o. volkomen als eerite hertog van Maagdeburg de regering,
ment.
LYNAR , graaflyk geflacht in neder-Lufatien , 't aangevaart, en van alle daartoe behorige fteden en.
welk zyn oorfpronguitltalien heeft, en reedsby na landen bezit genomen heeft.
voor 100. jaren naarDuitfland gekomen is, daar het
MAAGDEBURG ,BURGGRAAFSCHAP , dit bezit noch
tan de keur-Saxifche en Brandenburgfche hoven dik- hedendaags het keur-huis Saxen, als een zonderling
Vvils grote amten bekleed. De voor enigen tyd re- Ryks-vaan-leen , en beruft op de 4, amten Elbenau»
gerende graaf Fridericus Cafimirus van Lynar ftierf Gommeren , Gottau en Ranis. Voor enige jarea
anno 1716. den 16. April r en heeft twe zoons en heeft keur-Saxen begonnen de oude ryks-ftem weeen dochter nagelaten.
gens dit burggraaffchap op de Ryksvergadering te
LYNBOWLY , ftad in het Poohehe *waiwoodfchap Regensburg op nieuw te zoeken , maar is wegens
menigvuldige in de weg gekome hinderpalen noch
Chelm, in klein Ruflien, in Polen.
LYNCEI, eengeleertgenoodfchap te Romen, dat niet weer toegelaten. De oorzaken, welke het keurin 't begin der 17 eeuw tot opheldering der hiftorie huis Saxen wegens dezeftera by bracht, waren degefticht is. Het wapen dat zy voeren is een Lynx ze : ( r.) wyl het burggraaffchap ouder als het aarts^
ftift Maagdeburg , en reeds ten tyde van Karel de
in een Poriier-fteen gegraveert.
LYNCEO, LYNCEN, rivier in Macedonien in Grie- Grote een aan^ienlyk vorftendom van het huis Saxen.
geweeft was. ( 1 . ) Ook waren de keurvorften vaa
kenland, welke zich in de rivier Viftrizza ftort
Saxen van verfcheyde keyzers daar mede beleent,
L Y N N E , zie Lin.
't welk niet alleen ten tyde van CarelV,. toen het
LYON ,. zie Lion.
LYPEZE , graaffchap in opper-Ongaryen, aan de keurvorftendom op de Albertynfche linie gevallen
grenzen van het Karpatifch gebergte, benevens de was, maar ook noch i702.gefchied is. (3,) en of
faooftitad van den zelven naam, aan de rivier Gran 'er fchoon in de 16de eeuw tulTchen keurvorft Au*
guftus van Saxen en den Adminiftrator des aartsftifts
gelegen. '
LYPONTYAW, veiling in Croatien,, de Chriftenea Maagdeburg over dit burggraaffchap ftryd was ontftaan, zo was doch dezelve door een vergelyk in't
toekomende.
jaar 1579. zodanig bygelegt,. dat keur-Saxen voorLYPXAU> ïie Liptau*
taan ten eeuwigen dage wegens de gemelde 4, amLYS , zie Lis.
LYSERORT, voorgebergte in CourTand,. ftrektzïch: ten den titelen wapen, van een burggraaf van Maagdeburg, als een byzonder Stand van het H.Roon>
ten weften in de Ooftzee uit.
LYSSE» een beroemde plaats in Pkardyen, 3..my- fche ryk voeren zoude.
MAAGDEBURG , hooftftad van het hertogdom van
ïen van Laon.
L Y S T , betekent een regifter,. waar op denamen, dezen naam, is aan de Elve geleven, en word ia
hf voorbeeld der foldaten, in orde gefchrevea zyn. de oude en nieuwe ftad verdeelt. De oude ftad aan
delandzyde tegenwoordig wel beveftigt zynde, heeft
Men noemt het ook wel een rol.
LYSTON, kleine ftad in Engeland, ia het graaf- aan den waterkant middeniini de Elf een fterke citadel > en op de domplaats^ een fchoon. konings-huis.
fctiap Devonshire, aan de rivier Tamar 8

M

MAA:
ïri deze ftad is een Luiterfch hoog«; gelyk ook 3;
andere ftiften. De domkerk van Mauritius is bezienswaardig en vol oudheden. De koophandel dezer ftad beftaat meeftin koren en commiffie-waren,
en hebben de Paltzers en Franffchen, die zich daar
ter neder gezet hebben, fterke manufaduren. Jaarlyks word omtrent Mauritius de zo genaamde Heermis gehouden , die 8. dagen duurt. Anno 1631.
wierd deze ftad van de keyzerlyke generaals Tilly
en Pappenheim ftormeriderhand ingenomen , en jammerlyk geruïneert, maar is fchoon weer opgeboud,
en van den tegenwoordigen koning van Pruifïen in
3
t jaar 1714. een krygscommiffariaat daar opgerecht,
gelyk ook het jaar daar aan de Maagdeburgfche
Land-regering, benevens het Confiftorie en de kamer
van Halle hier naar toe verlegt is. Voor de ftad
legt het kloofter Bergen. De Nieuwftad Maagdeburg legt een musketfchoot van de oude ftad, en
beftaat tegenwoordig uit omtrent 600. burgers. Zy
heeft haar eige regering, en men vind 'er het collegiaat-ftift van St. Pieter en Paul , gelyk ook het
Katholyke kloofter van St. Agniet, en hebben zich
hier veel van de Manheimers ter neer gezet.
MAAGSCHAP , word de bloedverwantfchap van
die genen genoemt, die van eenerly Stam-ouders
aftomen, en weerom in Na-magen, of Cognatos,
en Neven-magen , of Agnatos , verdeelt worden.
Het woord magen hiet zo veel als vrienden of
Hoedverwanten.
MAALA, of KLEIN-MEDINA , voorname ftad in

neder-Egypten, welke van de Egyptenaren voor
heilig gehouden , en daar alle jaren een grote marktgehouden word.
MAAN BERGEN , zyn hoge bergen in Abyfïinien
in Africa, aan den oorfprong des Nyls, waar op
de koningiyke prinflen opgevoed en bewaardt worden.
MAAND-HEILIG, is by de Roomsgezinden een

gedrukt blaadje in octavo, waar op het af beeldzel
van een Heilig gedrukt ftaat , en deszelfs leven
kortlyk befchreven is.
MAANSELHE, een fmal land, 't welk het Moskovifche Lapland en de provintie Finland aan de Mos-,
kovifche provintie Kargapol hangt.
MAARSTRAND, zie Mafirant.
MAARTS~GEZ,ELSCHAP, was 1711. een zeker ge-

^elfchap in Londen, dat in de herberg de Roemer
weeklyks twemaal by een quam, en daar op.de
gezondheid der koningin , het welvaren der Engelfche kerk, de Proteftanfche Succeffie in het huis
van Hannover, en den goeden uitflag des oorlogs
dronken. Zy hongen van geen party af, waren
gants onzydig te hoof, maar wierden van de Wighs
in het Lagerhuis onderfteunt.
MAAS , groote rivier , die in Champagne niet
ver van Langres ontfpringt, de Spaanfche Nederlanden door ftroomt, en zich by Dort in 2. armen
verdeelt (waar van de Noordelyke de Merwe genaamt word) en voorby Rotterdam loopt. Niet
ver daar van verenigen zy zich weder, en valt eindelyk tuflchen den Briel en 's Gravezand door een
2.eer breden mond in de Noortzee,
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MAASLANDT, kleine landflreek in deMeiery van
'sHertogenbos in Brabant, tuflchen de Maas, het
land Ravenftein, en Peelland.
MAASLAND SLUIS, fchoon vlek en haven in zuidHolland , 2. mylen van Rotterdam, daar de Maas
in de Noord-zee valt.
MAAS WAAL, klein landftreek in Gelderland, tuffchen Raveftein, de Schans Voorn, en het fteedje
Tiel aan den Waalftroom, waar van Batenburg de
hooftftad is»
MAATSCHAPPY, is zo veel als een handel-genootfchap, door koopluiden onder elkander opgerecht
MACAO , AMACAO , beroemde koopftad in China,
dicht by Canton, 't welk het uiterfte landfchap van
China, op een Schier-eyland, 't geen de Portugezen bemachtigden, en daar een fterken koophandel
begonnen hebben; maar de Chinezen veroverden
het in 't jaar 1688. weerom. De haven aldaar is
met een Hot voorzien.
MACARSKA, kleine ftad benevens een ruime haven in Dalmatien, aan de golf van Venetien.
MACASSAR, ftad op het eyland Celebes inAzien,
dat een van de Moluckifche eylanden in de Indiaanfche-zee is, benevens een beroemde haven, die van
de Hollanders vlytig bezocht word , en zyn de
aankomende en afvarende fchepen van alle tollen
vry. Zy is de hooftftad van het koningryk Macaffar, zynde tuflchen de eylanden Celebes en Solaro
de zee-engte van Macaflar. De koning is Mahometaans, gelyk ook de meefte inwoners, en de Jezuiten hebben hier begonnen den Chriftelyken Godsdienft te verkondigen, maar tot noch toe met zeer
flecht Succes. Dit land is zeer ryk van Cocos- en
Indiaanfche vygebomen.
MACCASTORNA, fraaie ftad aan de rivier Adda,
in het Milaneefche gebied van Lodi.
MACCHIA , hertogdom in het landfchap Capitanat*
in Napels.
MACCLESFIELD, MAXFIELD, ftad aan

de rivier

Billin, in de provintie Cheshire in Engeland, voert
den titel van een graaffchap, en heeft een goede
knope-manufactuur^
MACCO , koningryk in opper-Ethiopien, in Africa , tegen de rivier Zaire. Aan deszelfs koning
zyn tien andere koningen cynsbaar.
MACEDONIEN , is een deel van Griekenland,
tuflchen Romanien, Bulgarien, Albanien en Livadien. In oude tyden was het een beroemt koningryk , maar hedendaags word het in 4. provintien f
naamlyk Macedonien aan zich zelfs, Jambolijanns*
en Camenolitari verdeelt.
MACEDONIANEN, zyn ketters, wier hooft Macedonius, biflehop van Conftantinopel, in de 4de
eeuw voorgaf dat de H. Geeft een bloot creatuur
was, van God tot zynen dienft en boven de Engelen verheven, waarom zyn aanhangers Pneumatomachi ( H . Geeft- weerftrevers) genaamt wierden,
Hy oeffende daar nevens een ftrenge levenswyze f
en bracht zich hier door in groot aanzien. Deze
leer is in enige concilien door de rechtgelovigen
veroordeelt , en allengskens van zelfs verdwenen*
Rrr
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MACEJOVICE, ftad aan de Weichfel, in het watwoodfchap Sendomir, in klein-Folen.
MACERATA , een der voornaamfte fteden in de
mark van Ancona in 't pauilyk gebied, en de reiidentie van den Pauflyken legaat , aan de rivier
Chiento gelegen. Zy heeft een Univerfiteit en een
bisdom 5 met 't welke dat van Tolentino verenigt
is, en behoort onder* den aarts-biiTchop van Fermo.
MACEREREN, pynigen, afmatten, zich elendig
doen vergaan.

MAC. MAD.
Monful, en halen 'er de Portugezen ilaven en elpenbeen van daan.
MACON , kleine ftad in Bourgogne in Vrankryk
aan de Rhone , is wegen den goeden wyn, die
daar waft, beroemt.
MACOWIZ, zie Markowiz.

MACRAN, MAKERAN, provintie in Perzien tegen
de Indiaanfche-zee en het ryk van den Mogol gelegen , wiens koning den Perzianen cynsbaar is.
MACRONAZ, ilot in Dalmatien, in de provintie
Herzegowina.
MACHACACA , MACHASACO , groot voorgebergte
MACULEREN, bezoedelen, bevlekken, daar van
in Biscajen in Spanjen.
hiet Maculatuur niet alleen klad-papier, maar ook
MACHECON , hooftflad van het hertogdom Rets het bedorven drukpapier, dat men gebruikt om 't
in Bret2,giiG aan de rivier Term.
een en 't ander in te doen en te pakken.
MACHIAN, een van de rechte Molukfche eylanMADAGASCAR, in 't Arabifkh Sarandib , eyland
den, waar op de Hollanders de forten Mauritius, in de Kthiopifche-zee by Africa, aan de kuit van
TafaiFo, Tabillola, en Nahacao bezitten, en veel Zanguebar, is 1506. door de Portugezen ontdekt.
nagelen daar van daan halen. .
Het is een der grootfte eylanden van de wereld,en
. MACHIAVELLISTEN , hebben den naam van Ni- vruchtbaar van rys, oranje-appelen, citroenen,mecolaas Machiavelli, die, uit een voornaam Floren- loen en , peul-vruchten, boom wol, zuiker , gember,
tynfch gedacht, in 't begin van de ióde eeuw ge- farïraan, toback, enz. als ook ryk van goud en edel
keft heeft, en onder anderen leerde, dat een over- gefteentens , behalven diamanten. De inwoners
heer aan geen grond-wetten gebonden is, als hy zyn ten dele Mahometanen, ten dele Heydenen ,
zyn merkclyk nut overal bevorderen kan.
en worden door veel kleine vorften en heren gereMACHINE , hiet een kundig gebouw of werk- geert. De Franfchen noemen het 't eyland la Dautuig, waar van men zich in den oorlog, op fchouw- tine , de Portugezen het eyland van St. Laurens,
tonelen en by andere gelegenheden to-t uitvoering het ftrekt zich in de lengte op 220. en in de breedvan een zeker oogmerk bedient. Het hiet ook te op 70. mylen uit: het is daar ongemeen heet^
zomtyds een lift of bedrog, wanneer men zyn te- en word in veel provintien verdeelt, die van kleine
genparty door allerly Machinen benadeelt.
vorften, welke het vokk verkieft, geregeert worMACHINEN-SCHIF, was voor enige jaren een uit- den , zynde de meefte ten noorden den Europeers
vinding van de Engdfchen. Onder in het ruim van onbekent. De bekentfte hieten het land St. Angelo,
het fchip ftonden tweehondert tonnetjes buskruid, Arco , Port aux Prunes , Antavares, Mataranes^,
boven was het met zwavel, pik, harft, werk ,ftroo Wohiftbanh, Frangaterre, Caremboule, of het dal
en takkeboflen gedekt, waar over door geboorde Amboule, Anoffi of Carcanofïï, deAmpatres, de
planken lagen, op dat de vlamtnen mochten door- Machicores, An Renavoule, het land der Zafes, Co~
dringen; en voorts waren op dezelve meer als 340. chaa, Hefónti, het land Guda, het land^ Pracel 9
karkaiTen met granaten, kanoiï-kogels> gelade pi- het land van Andreas, en AnvTanach. De Franfchen
ftolen, kettingen, grote Hukken yzer , en hand- hebben op de zuid-ooftlyke kuft tot dekking van
vattende materialen gevult. Zulke fchepen wierden hun Colonie het fort Dauphin aangelegt.
gants dicht aan de vyandlyke havens geileept, vaft
MADAME, is een eertitel, dien men in Vrankryk
gemaakt, en in brand geftoken. De fclyade , die aan de hertoginnen, vorftinnen, en andere voorna2,ulk een Machine veroorzaakte, was onbefchryflyk ,:> me vrouwen geeft. Men noemt de koningin ook
maar dewyl zy al te veel koft, en de gelegenheid Madame. Wanneer men het woord Madame noemt,
het niet overal toelaat het fchip dicht genoeg aan zonder 'er iets anders by te zetten , zo word des
te voeren, is die uitvinding niet lang in gebruik komngs broeders Gemalin , des konings vaders zugebleven.
fter, of des konings moeders zufter daar door verM A C H L A N D , zie Freyflad in opper- Oqftenryk,
ftaan, en haar teffens de titel van Alteffe Royale of
MACRSELRAIN , heerlykheid en flot in Beyeren, koninglyke Hoogheid gegeven. De hertogin van
de ryksgraven van Waldek en Machfelrain toeko- Savoyen word Madame Royale genoemt. Men
mende, die tot de Zwabifche bank behoren.
noemt ook geringe vrouwen Madame, egter ftaat
MACKOWLTS, een fterk flot in opper-Ongaryen, de titel Mademoifelie tuflehen de adelyke en burgereen uur van Bartfeld.
lyke Madame in 't midden. Wanneer het Parlement
MACKUM, M'OCXUM , kleine ftad in Vriefland, van Engeland de koningin aanfpreekt , noemt het
henevens een fraaie haven, 4. my-len van Leeuwaar- dezelve ook Madame,
den.
.
,.
j •. ••• MADARA, Turkfcheftad inRomanien, 4. mylen
M A C O C O , koningryk in E t h i o p i e n , aan d e rivier van Conftantinopelen, heeft een flot, waarop zich
Zaire onder de l i n i e , wiens i n w o n e r s , Mofoles g e - Ragoczy tot noch toe ophoud.
ï i a a m t , menichenvreters z y n , e n zoude h u n k o - MADEMOisELLE,iseen eertitel welke aan geringe
si#g, «twintig andere koningen , die h e m cynsbaar adelyke vrouwen en dochteren gegeven word, en
svn ? onder zich hebben, De hooftftad daar in hiet beduid dit woord meer als de burgerlyke Madame»
maar
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waar minder als de adelyke Madame. Men noemt
ook in 't gemeen alle Juffren Mesdemoifelles, als zy
maar niet van het gemeen e volk of dochters van
Jiandwerksluiden zyn. Maar wanner men het woord
Mademoifelle zonder 'er ietsby te doen gebruikt, zo
is het een eertitel, welke in Vrankryk des konings
broeders-dochteren, des konings vaders broedersdochteren , of des konings moeders broeders-dochteren gegeven word.
MADENBERG, flot in 't bisdom Spier.
MADERA, eyland in de Atlantifche-zee, tuiïchen
de Azorifche en Canarifche eylanden f 't welk ryk
is van koorn, zuiker , honing, vruyten, en voornaamlyk van wyn, en is 1420. ontdekt. Het hoort
den koning van Portugaal t o e , en word om zyn
Ichoon- en vruchtbaarheid de koningin der eylanden
genoemt.
MADERASPATAN, MADRAS , gewichtige koopftad

in 't koningryk Narlinga, op de Ooftindifche kuit
van Coromandelin Azien, benevens een haven, en
de gewichtige vefting van S. George, een half myl
van S.Thomas, en 36. mylen van Tranquebar. "Zy
is in 't bezit der Engelfchen, die daar hun fa&ory,
en door toedoen der Deenfchen miffionariflen te
Tranquebar, hier een Malabaarfche fchool opgeregt
hebben. Zy word veeltyds ook het fort S. George
genaamt, en is de hooftplaats der Engelfche colonie
ia Ooitindien, daar de gouverneur refideert.
MADIA , MAYNTHAL , zie Valmagia.

MADOLE , MEDOLE, fraai en rykfteedjeüv't hertogdom Mantua.
MADRAS, zie Maderafpatan,

MADRE , rivier in Natoliën in Azien, die zich in
de Archipel ftort.
MADRICEJA, itad en klein landfchap in't koningryk Napels, die van het huis Urlini, die zich daar
hertogen van fchryven, toekomende.
MADRID, hooftltad van't koningryk Spanjen, en
koninglyke refïdentie-plaats aan de rivier Manfanares in nieuw-Caiiilien. Zy word verdeelt in de oude en nieuwe itad , en heeft noch muren noch
poorten , maar de omleggende bergen en de daar
doorgaande enge wegen dienen haar tot zekerheid.
Zy is op ver na zo groot niet als Parys, maar een
van de volkrykfte fteden in Spanjen, heeft ook een
fchone brug over den Manfanares; hoewel die rivier
In de zomer dikwils zo uitdroogt, dat men geen
brug nodig heeft. In de ftad is het ordinare koninglyke paleys op een hoogte , en buiten de itad een
ander, Buen-retiro genaamt. Wanneer iemand te
Madrid een huis bouwt, horen den koning de onderft e vertrekken toe , die hy verhuren of verkopen kan, ten zy dat de eigenaar van 't huis hem
zyn recht afkoopt. De Spanjaarden geven in't gemeen zo breed van Madrid o p , dat veel vaders in
het teftament den vaderlyken zegen niet verder weten uit te breyden, als wanneer zy hun kinderen
wenflchen,dat zy den tyd hunnes levens in Madrid
toebrengen mogen. Deze plaats quam 1706. en
ï 710. onder koning Karel III.'s gehoorzaamheid;
hy liet zich ook de laatite maal daar voor koning
uitroepen , maar het ging beyde maal weer verlo-
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ren^ en na dien tyd heeft de tegenwoordige konin»
Filips V. daar beftendig zyn hof gehouden.
°
MADRID , koninglyk Franfch luftflot op het eyland van Vrankryk, in het woud by Boulogne aan
de Seine, 't welk Francifcus I , koning van Vrankryk , na zyn gevangenis geboud heeft.
MADRIERS , zyn plancken van 5. of 6. duim
dik.
MADRIGAL, is by de Italianen een kort gedicht,
waar in zy zonder enige rymmaat iets fcherpzinnigs bevatten , en gemeenlyk den lezer gelegenheid geven om 't zelve verder na te denken. De
eigentlyke fin iteekt altyd in de twe 'laatite , ook
wel zomtyds in den allerlaatiten regel; werdendein
de voorgaande regelen quanswys zekere Hellingen
gezet, waar mee men zich zo lang ophoud, totdat
men't rond krygt, en het befluit daar uit kan getrokken worden. De Italianen hebben deze foort
van gedichten uitgevonden , wyl zy zich beft tot
de mufiek paft. By de FraniTen is Melin de S. Gelais,
en by deDuitfchersCafparZiegler deeerlte geweeü%
die hen hier in nagevolgt heeft.
MADRIGALLEGON , vlek of dorp niet ver van Merida in 't Spaanfche Eftremadura, daar koning Ferdinandde Katholyke in't jaar i5ió.geltorven is.
MADURA, vorftendom in Azien, aan de kuit van
Coromandel, wiens kult de kuit der parel-viflchery
genaamt word , om dat hier alle jaren een grote
parel-viflchery is. Deszelfs opperhooft word de
Naique of vorft van Madura genaamt.
MADURA, hooftltad van den Naique of vorft van
Madura in Azien.
MADURA , klein eyland in de Indiaanfche-zee *
aan de noordlyke kuit van het eyland Java. Daar
op is een koningryk en itad van den zei ven
naam.
MAEHRENFELS, flot en heerlykheid in Hifterryk „
3. mylen van Mitterburg, den vryheer Brigida toekomende.
MAELLA , ftad inArragon in Spanjen, aan de Catalonifche grenzen.
M ^ O T I S PALUS, zie Zabache.

M/ERKERDING , word in Wetteravien hetForeeften Woud-gericht genoemt, dat jaarlyks op een zekeren dag van den landgraaf van Herten, die Homburg aan de Hoogte bezit, als op welke plaats dit
recht geld, gehouden word. Het heeft zyn naam
van Marck, dat is grenzen, en Ding, 't welk zo
veel als gericht beduid, wyl in het zelve niet alleen
van Foreeft- en Woud- zaken , maar ook van grensgefchillen, en wat tot veiligheit der wegen dient^
gehandelt word.
MAESEYCK , zie Mafeyck.
MAESLAND , zie Maasland.
MAESLAND SLUIS, zie Maasland-flwys.

MACSTRAL,zo noemt menden noordweften wind
op de Middelantfche zee.
MAësTRO , middelmatige plaaats benevens den
titel van een heerlykheid in het Venetiaanfche gebied in ltalien.
MAësTRO DEL SACRO PALAZZO , is een zeer

hoge bediening aan het pauflyke hof ? die meerenRrr 3
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FraniTchen ftellen 4. foorten van de Magia, naamlyk de Godlyke, de witte, de natuurlyke, en de
zwarte. De Godlyke noemen zy die gene, welke
de menfchlyke kracht te boven gaat , en abfoluit
van de Godlyke ingeving voortkomt. De witte is
deze, welke onder den fchyn van Godsdienft in allerhande vaften en andere goede werken beltaat, ten
opzigte.op dat een menfch, die op deze wyze gezuivert is, bequaam worde om met de geelten gemeenzaam te zyn en te fpreken. De natuurlyke
beitaat in een wetenfehap, dk door betrachting des
hemels, der Iterren, planten, mineralen, en, om
kort te gaan , aller hooftftorTen , izonderlinge geMAES-WAEL , zie Maas-WaaL
MAGADOXO , groot koningryk in Africa , bene- heimen der natuur te voorfchyn brengt. De zwarvens een itad van den zelven naam , niet ver van te , of Magia occulta, is een verbond of omgang
Zanguebar, heeft aan dejndiaanfche zee een be- met den Duivel, om door deszelfs hulp allerhande
roemde haven. Deszelfs koning is den keyzer van onverantwoordelyke dingen uit te voeren. Welke
Abyffinien cynsbaar, en daar word fterk met laatlte hedendaags tovery of hexery hiet, en van de
goud, flaven, honing en olyfantstanden gehandelt. Overheid met het vuur geltraft word; hoewel eniMAGALLON, MAGELLON, kleine Itad in het ko- ge nieuwe jurilten die ltraf voor onbillyk houden;
en enige Wysgeren onder den titel van Natuurlyke
ningryk Arragon, 4.mylen van SaragolTa.
MAGAR-EGRETS , kleine Itad in Zevenbergen, toverkunlt veel zotte grillen enbygeloyigheden verbergen. Voordezen wierd dit woord in een goeden
9. mylen ten weften van Claufenburg.
MAGAZYN, hiet een plaats, daar men een voor- zin genomen , en men noemde by de Perzianen
raad van waren, levensmiddelen, of krygs-ammu- en Grieken de Prielters , Wysgeren en andere
nitie bewaart. Een krygsmagazyn ftaat onder den geleerde luiden Magi.
MAGISTER P A L A T I I , M A I T R E DU PALAIS of M A generaal krygscommiflaris, welke zyn krygscommiffariiïen , proviant- en andere oorlogs- bedienden on- JOR DOMUS , was voor dezen een groot amt in
der zich heeft. Zo noemt men ook een koopman, die Vrankryk, dat zich niet alleen over het koninglyke
niet anders als in 't gros handelt, un marchand en hof , maar ook over de jultitie , krygskamer , en
magazin. Vorders noemt men ook zo de bewaar- andere zaken uitltrekte, en wel in der daad zo vee!
plaatzen voor en achter aan een koets, daar men de als hedendaags het amt van Connetablc, des grands
Maitres de la inaifon du R o y , en des Surintendants
koffers en andere reyszaken in bergen kan.
MAGDALEEN-STROOM, grote rivier in'tvafte land des Finances te zamen.
in zuid-America, die boven de itad Popayan zyn MAGISTER SACRI PALATIÏ , zie Maeftro del Sacro Palazzo.
oorfprong neemt.
MAGISTRAAT , betekent de overigheid , zo wel
MAG DALENEN-LUST , een vorltlyk luithuis dicht
het amt als de perfonen.
by Gultrow in 't Meklenburgfche gebied.
MAGDELA, fteedje in Thuringen, een myl van MAGISTRI TAVERNICORUM REGALIUM , zyn de
opperfte opzienders van het koningryk Ongaryen,
Jena , Saxen-Weymar toekomende.
MAG E , rivier in het graaffchap Limerick in Ier- die het opzicht over de goud- zilver-en tzout-mynen, en over alle kamergoederen of domeinen hebland.
MAGELLAANSCHE ZEE-ENGTE, FRETUM MAGEL- ben , ook den Ryksdag uitfehryven , wanneer 'er
XANXCUM, ESTRECHO DE MAGAGLIANNES , legt aan een palatyn van het ryk zal verkoren worden.
de punt van zuid-America, tuffchen Terra Magel- MAGLIANO, ftad aandenTiber, in het landfehap
lanica en Terra del Fuogo. Dit Terra Magella- Sabina in 't paullyk gebied , 20. mylen van Ronica is een koud land, 't welk de Spanjaarden reeds men.
MAGLIANO, een flot in 't Florentynfche gebied,
over lang weer verlaten hebben, zo dat de Europeers geen volkplanting van hun natie daar in heb- niet ver van Siena.
MAG NA CHARTA, of de grote Chartre is in Enben. De inwoners eten eenzekere wortel in plaats
¥an brood. De omleggende zee word mare Magel- geland een bul, die koning Hendrik III. in't 9. jaar
zyn er regering uitgaf, en welke de grote Privilelanicum genoemt.
MAGGIA, rivier in't hertogdom Milaan, die aan giën der natie behelit, voornaamlyk dat gene, waar
de uiterfte grenzen van het graaffchap Anghiera ont- door zy recht hebben om alle jaren uit de medefpringt, en niet ver van Locarno in 't Lago Mag- burgers der ftad Londen een Lord-mayor te verkiezen, waarom de koningen Carel II. en Jacob II.
giore of het grote meir valt.
MAGGIA , een van de 4. Italiaanfche landvoog- zich ten uiterften gehaat maakten, toen zy de itad
dyen , die de Zwitzers toebehoren en Katholyk zyn. Londen zonder gewichtige reden dit voorrecht ontDe ftad Maggia legt tuffchen het onderlte deel van trokken ; 't welk deze Itad egter by aanvaardiging
het dal Lugano en de grenzen van het Milaneefche der regering van koning Willem door een Parlements-akte , van hoog gedachten koning ondertegebied.
MAOIA , betekent in 't gemeen de toveiy. De kent, weer verkregen heeft.

deels de biegtvaders van de pauzen gegeven word,
en wiens verrichting meelt in het oordeel-geven
van alle boeken , die men te Romen drukken en
verkopen wil , beltaat. 't Is meelt een Domimkaner munnik.
.
, , .
MAësTRO DI CASO , is zo veel als de opperfte
huis-maarfchalk aan het pauflyke hof, die veel andere bedienden onder zich heeft , welke voor de
reliquien , agnus Dei , aelmoezen , juweelen en
pauflyke gefchenken, die grote heren toegezonden
woeden, zorgen moeten. Men heeft diergelyke ook
aan andere grote Italiaanfche hoven.
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MAGNA VACCA , ftad in 't Ferraarfche gebied,
aan de golf van Venetien. Zy heeft een kaiteel,
en wierd 1708. van de Duitfchers bezet en gefortiüceert; ook hebben zy vervolgens hier een nieuwe
haven aangelegt, op dat de fchepen, die uit Iftrien
komen , zich daar veilig ophouden kunnen.
MAGNATEN, zyn in Polen en Ongaryende grote
heren van den adel, uit wier getal de gewichtigfte
araten vervult, en door de welke de befluiten der
Byksdagen opgemaakt worden.

hy by een ryk koopman, na wiens dood hY te gelyk de weduw en de erfrenis kreeg. Naderhand
maakte hy kennis met een Jacobitifch Chriften, met
namen Batiras , met een Neftoriaanfchen munnik
Sergius , en enige Joden , met wier hulp hy den
Alcoran als een mengelmoes uit den Chriitlyken,
Joodfchen en Heidenfchen Güdsdienft te zamen geflanft en tnet zeldzame fabelen opgevuld, fmeedde;
ook door zyne bedriegeryen een grooten aanhang
kreeg , en de Mahometaahfche religiq oprechtte.
MAGNEET-NAALDE, zie Zee-Con.pas.
Maar dewyl zich vele Arabieren tegen zyn ftaatMAGNIFIEK , heerlyk , prachtig, koftelyk , aan- zuchtige ondernemingen aankantten , vluchtte hy
ïienlyk ; daar van daan zegt men: het is zeer ma- den 16. July 610, naar Mecha, en van daar naar
gnifiek toegegaan.
Medina, daar hy den n.fjuny 631. zo men meent,
MAGNIFICAT , zo word de lofzang van Maria; geftorven is.
Myn ziel maakt groot den Heer, enz. genoemt,
MAHOMETA, MACHOMEÏA , ftad in Africa, aan
en word gemeenlyk in de Vefperen zo wel in 't de Middelan'tfche-zee in 't koningryk Tunis, beneDuits als in Latyn gemuficeert. Men gebruikt dit vens een haven, waar van de golf van Mahometa
woord hier in Holland noch in een anderen zin, den naam heeft.
om te betekenen dat iemand al het gezag in een
MAKOMETANEN, MUSELMANNEN, T U R K E N , zyn
ftad alleen heeft, zegt men: hy heeft het magnificat in driederly benamingen van eene natie. Hun Godsdie ftad.
dienft beftaat voornaamlyk daar in, dat het JodenMAGNIFICENTIE of MAGNIFTCENZ , is een titel dom en Chriften dom wel rechte Godsdienlten ,
ÓÏQ gemeenlyk den re&or op univerfiteiten, en de maar nu afgefchaft zyn, na dat zich God aan zyn
oudfte do&oren in de Godgeleerdheid gegeven Profeet Mahomet geopenbaart heeft: dat God een
word, en.betekent zo veel als heerlyk, prachtig, eenig wezen , en dat Mahomet zyn gezant ook
enz. Wanneer vorftelyke perfonen zich den naam groter dan Mofes en Chriftusis, van welken laatvan reclor op een univerfiteit laten geven , word ften zy geloven, dat hy uit Maria door Godlyke
hun de titel magnificentifiimus bygezet.In Holland is de kracht geboren is, grote wonderen gedaan en Gods
titel van een Re&or der Academie Re&or-magnificus. woord gepreekt heeft, egter niet geftorven is, geM A G R A , rivier in ïtalien, die in 't Apennynfche lyk de Chriftenen voorgeven; maar dat een van
gebergte in Val di Magra ontfpringt , en zich niet zyne difcipelen, dien God Chriftus gelykenis gegever beneden Sarzana in de Middelantfche zee giet. ven heeft, in zyn plaats gekruift is. De MahomeDit Val di Magra is een klein landfehap in Tofca- tanen hebben ook Heiligen, die zy wonderwerken
nen, tuflehen Genua, Parma, Modena en MafTa, toefchryven, en volgens M?homets Wet mogen zy
den groot-hertog van Florencen toebehorende, be- geen wyn drinken. Zy geloven dat de Engelen
halven het kleine markgraaffchap Fosdinovo, 't welk Gods bevel uitvoeren, dat 'er een algemene opüanding der dopden,een laatft oordeel, een Hemel
in 't bezonder een fouvereinen heer heeft.
MAGRADA, rivier inAfrica, die in het landfehap of Paradys, en*een Hel is; van welke eerfte plaats
Biledulgerid op de grenzen van Zeb ontfpringt, en zy yoorgeven, dat men in de eeuwige Zaligheid
het koningryk Tunis byna intwe gelyke delen fnyd, het Allerhoogfte Wezen, deszelfs Engelen, en den
en by Garelmeffe tuffchen Tunis en Hammamet in Profeet Mahomet zonder ophouden aanfehouwen,
en met de fchoonfte vrouwsperfonen , welker maagde zee valt.
MAGUELONE , woefte ftad en oud flot in de Se- dom daaglyks vernieuwde, liefdehandelmgen pleTennes f in de Franfïche provintie Languedoc , in gen, de keurlykfte fpyzen nuttigen, in ftromen van
het bisdom Montpellier, welke ais een eyland door melk en rozen-water baden, ook in Paleyzen van
de zee omringt is. Zy had voordezen een bisdom dat paarlen, diamanten en allerly edelgefteentens wonen zal; daar en tegen geloven zy van de Hel,dat
naderhand naar Montpellier verlegt is.
MAHAMOKE, vefting aan de kuft van het koning- de zelve in een mengeling van een onverdraaglyke
ryk Fez in 't Africaans Barbaryen , word van de hitte en koude beftaat, en de verdoemden alle dag
gefchapen, maar ook weer gedood worden. De
Portugezen bezeten.
MAHIBERG, heerlykheid in Zwaben, naar den befnydenis houden ze voor noodzaaklyk, maar ©efkant van Brisgau, de markgraven van Baden-Dur- fenen die eerft in het 10. of iz. jaar. Hun Sabbath
lach toekomende, aan welke het, benevens Lohr, vieren zy des vrydags, en eer zy bidden waiTchen
door huwlyk van het graatlyk geflacht Gerolds-Eck zy zich, ook houden zy zeer ftrenge vaften, gelyk
gekomen is, fchoon Naffau daar ook pretenfie op de gantfche maand Razan by hen daar toe gefchikt is. Ook geloven zy in 't gemeen de predeheeft.
MAHLBURG , biffchoplyk Bambergs amt in Fran- ftinatie, en een onveranderlyk noodlot des natuurlyken levens, waar om zy zich dikwils uit deze
kenland.
MAHOMET, een Arabier en vaïfch profeet, welke,, grondftelling in het grootfte gevaar begeven. Zy
gelyk enige willen, den- 5. mey 570. geboren is; hebben zich in veel gefintheden verdeelt, hoewel
ayn vader was een Heyde, zyn moeder een Jodin, Mahomet, om dit voor te komen, het difputere»
beyde van geringe afkomft. In zyn jeugd diende van religie-xaken ftreng verboden had,
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MAHOMETS VAANDEL , of de zo genaamde he- en opper -amt in Franckenland ] by Schweinfurt;
in eifche ftandaart, van de Turken Bairac genaamt,
MAINBIRNHEIM, zie Maynbernheim.
is een groene vaandel, welke£y voor die van hun MAINBURG , markt-vlek en pleeg-gericht in opvalichen Profeet Mahomet houden, en darom als per-Beyeren aan de rivier Abenft,onder 't rent-amt
een heiligdom eren; nademaal zy voorgeven dat Munchen behorende.
zy hun door den Engel Gabhel gebracht is,tot een
MAINBURG, zie Maynhnrg.
teken dat hy een zege op de Chriftenen zal behaMAINE, LE MAINE, provintie en hertogdom in
len. Wanneer die gezwaayt word, zyn aïle Ma- Vrankryk , grenzende ten noorden aan Normanhometanen verbonden de wapenen op te vatten, en dyen, ten weften aan Bretagne , ten zuiden aan
haar te volgen.
Anjou en Touraine,en ten ooften aan Vendomois
MAHOMORA, ftad in Africa in 't koningryk Fez, en Perche. 't Is ryk van kooren, vlas en vee, en
daar de rivier Suba in de zee valt, welke voor- word in opper- en neder-Maine verdeelt. De vorrnnls de Spanjaarden toequam, van welke het de rige koning van Vrankryk heeft het zelve aan zyn
Moren 1681. weer verovert hebben.
natuurlyken zoon uit Madame de Montefpan, LuMAHON, een foort van Galeazzen, die de Tur- dovicus Auguftus in't jaar 1673. overgegeven, die
ken gebruiken: zy zyn kleinder en zwakker als de tegenwoordig den titel daar van voert, en den 31.
Venetiaanfche. .
maart 1670. geboren is. Zyn gemalin, Louife BeMAHON, PORTO MAHON, zie Maon.
nedifta ,. dochter van prins Henricus Julius van
MAJAGUANA, een van de Lucayifche eylanden Condé , is den 19. maart 1692. met hem in den
by America.
echt getreden, en de oudfte prins, die den 4- maart
MAICHAU, flot en heerlykheid in het hertogdom 1700. uit haar geboren is, hiet Ludovicus Auguftus,
Crain, 9. mylen van Laybach.
prins van Dombes.
MAXDA, vorftendom in Calabria oltra in Napels,
MAINE, rivier, zie Mayenne.
aan 't Appennynfche gebergte.
MAINLAND , het voornaamfte van de Schotfche
MAIDENHEAD , ftad in Berckshire in Engeland eylanden , de kroon Denemarken toekomende ,
aan de Theems, 4. mylen van Londen.
heeft veel voorgebergtens en word het vafte land
MAIDSTONE, MEDWEAGESTON, kleine ftad aan genoemt.
de rivier Medway, waar over een fchone brug gaat,
MAINLAND, het voornaamfte onder de Orkadiin het landfehap Kent in Engeland, heeft zitting en fche eylanden, 't welk een zeer fchonen en vruchtftem in 't Parlement.
baren grond heeft, en tot Schotland behoort. DesMAIENNE, zie Mayenne.
zelfs oevers zyn met hoge rotzen gedekt, en men
MAJESTEIT, is de hoogfte macht by een volk, vind 'er een klein fteedje o p , Kirchwald genaamt;
wiens voornemen door geen menfchelyk geweld voorts zyn 'er veel tin- en lood-mynen, als ook
kan herroepen en tegen gefproken worden. Men veel falm.
geeft dezen titel niemand als keyzers en koningen;
MAÏNOTTEN , zyn de inwoners van het landfehap
en het is voor weinig jaren ook gefchied, dat men Mains of Braccio di Maina in Morea, welke daar
den Groot-vorft van Mofcovien den titel van Czaar- naar genoemt zyn. Zy hebben altyd hun vryheid tefche Majefteit by enige Europeefche hoven toege- gen de Turken verdedigt, wyl zy rontom met berftaan heeft, hoewel dezelve in 't jaar 1721. den ti- gen ingeiloten en bewaart zyn, waar op zy veel
tel van keyzer van Rufland heeft aangenomen, en capellen hebben opgerecht, die den profeet Elias
verzocht, dat hem die ook van andere Mogentheden zyn toegewyd. De Genuëzen en de groot-hertog
mocht gegeven worden. Zyn Keyzerlyke Majefteit, vanFlorencen hebben veel familien van hen op het
is de titel des Rogmfchen keyzers; Zyn alder Chris- eyland Corfica en in andere provintien ingenomen.
rdykfte Majefteit, die van den koning van Vrank- Dit landfehap legt langs de zee, aan de kuften van
ryk; Zyn Katholyke Majefteit, die van den koning den boefem van Coron en van Capo Matapan tot aau
van Spanjen , Zyn Groot-Brittannifche Majefteit, de rivier Calamata.
die van den koning van Engeland; Zyn Apoftolifche
MAINTENEREN, verdedigen, handhaven.
Majefteit, die des konings van Ongaryen.
MAINTENON, klein landfehapje in Vrankryk, dat
M/»JESTEITS BRIEF IN SILESIEN , is een zeker de vorige koning Lodewyk XIV. voor zyn Matres
privilegie wegens de vrye oefFening van den Gods- Madame de Maintenon gekocht heeft.
dienft, 't welk de protefterende Silefiërs in 't jaar
MAINUNGEN, zie Meinungen.
1609. by keyzer Rudolphus II. duur verworven
MAJO, zie Mayo.
hebben. Naderhand in den dertig jarigen oorlog
MAJON , is een vrouwe-naam by de Franfchen,
zyn 'er door het reformeren der Roomfchen Geeft- en betekent zo veel als Mietje of Marytje.
lykheid veel inbreuken daar tegen begaan, tot ein- MAJOR , Rio MAJOR , kleine rivier in Gallicien,
delyk in den Weitphaalfchen vrede, en voor enige welke zich in de Bifcaaifche-zee ftort.
jaren in de oud-Ranftadtfche conventie den LuiterMAJOR , of OVERSTE WACHTMEESTER , is de
ichen in enige vorftendommen veel kerken weer derde opper-ofücier by een regiment, welke het
ingeruimt zyn.
zelve exerceert, viliteert, en na den overften LuiMAILLEZAIS, kleine ftad in Poitou: voor dezen tent het woord van den Adjudant ontfangt. Wanwas het bisdom van Rochelle hier.
neer de overfte en overfte- luitenant niet tegenMAINA, zie Maïnotten.
woordig is, zo kommandeert hy het regiment, en
MAINBERG , een bhTchoplyk Wurtsburgifch flot laat de regiments-onkoiten invorderen, welke hy
aan

MAT.'
kuften men veel coralen vind. Her is vruchtbaat
en ryk, en heeft een gezonde lucht, maar de inwoners zyn grote zee-rovers. De hooftftad hïet
ook Majorca, welke groot, ryk en beveiligt is,
een goede haven, een univerfiteit en een bisdom
heeft, onder den aartsbiffchop van Tarragona (taande, zynde ook de relidentie van den onder-koning. Dit eyland gaf zich in oft. 1706. by aannaMAJOR DOMUS , zie Magifter Palaüi.
MAJOR GENERAL DE L ARMEE, is een ervaren dering der Hollandiche en Engelfche vloot aan koofficier, die alle avond de orders van den generaal ning Karel III. van Spanjen over. Maar na dat deof van den generaal - luitenant haalt , dezelve aan zelve 1711. den keyzerlyken troon beklom,en Barden majoor der brigaden van de infantery, caval- celoaa zich daar op aan Filippus overgeven moeit,
lery, en dragonders uitdeelt; alle wachten, con- €0 is ook Majorca weer onder deszelfs gehoori
voyen, partyen, en detachementen met hen regu- zaamheid gebracht.
leert ; de pattygangers hun initrudtien geeft , en
MAJORENNIS, hiet een die zyn meerderjarigheid
bun de nodige wegwyzers bezorgt. Koning Lode- bereykt heeft, die voor een jongman hier in Holwyk XIV. heeft deze bediening heteerft opgebracht, land op 25. jaren, voor een jonge dochter op twinen hun met een de vryheid gegeven om in val van tig geftelt is, wanneer zy deze te rug gelegt hebnood zonder te vragen in des generaals vertrek te ben ftaan zy niet meer onder voogden, maar kunf aan. Daarenboven moet een generaal-majoor de nen over hun goed zelver difponeren. In Duitflandf
volkome lyfl der generaliteit en itaf-officieren heb- worden tot de meerderjarigheid der vorlten, gelyk
een , ook daar by zorg dragen, hoe fterk de Bri- ook by private perfonen, volle u . jaren naar de
gade z y , en wat 'er van afgaat.
Saxifche, en 25. na de gemene rechten vereifcht;
^ MAJOR DE BRIGADE , is een ervaren officier, die behalven dat de keurvorlten uit kracht van de goustich daaglyks by den generaal of den commande- de bulle, gelyk ook enige andere vorlten, als die
ïenden officier ophoud, die alle avond het woord van Bronswyk, HefTen-Darmftad, Anhalt, enz. in
van den generaal-majoor haalt, en het de Aide- het 18. jaar meerderjarig worden, en ter regering
Majors van zyn brigade overbrengt!, ook wel weten komen. In Vrankryk word de koning met het 14.
in Spanje met het 20. en in Zweden met het 18,
aioet hoe het met zyn regiment gefchapen ftaat.
MAJOR DE PLACE , is in Vrankryk en in andere jaar meerderjarig. In Polen en Mofcovien word
landen een officier , die in afwezenheit van den de meerderjarigheid in 't achttiende jaar verkregouverneur en den lieutenant des konings het com- gen.
MAIRE, is de voornaamfte Magiftraats- perfoon
mando in een vefting heeft. Hy zorgt voor de
wachten en ronden, en moet de veftingbouw wel in enige rieden van Engeland en Vrankryk , by
veritaan , om wat bouwvallig is te laten herftel- voorbeeld te Londen, Bourdeaux, Dijon,enz. Zie
Mayor.
len.
MAIRE , rivier in Italien die in het Alpifche geMAJOR DE REGIMENT DE CAVALLERIB , doet
liet zelve by zyn Esquadrons, wat de hiervolgende bergte ontfpnngt, en beneden Carignan in de Poo
valt. Een andere rivier van dezen naam ontfpringt
by het voetvolk doen moet.
MAJOR DE REGIMENT D'INFANTERIE, haalt alle in 't Graauwbundter land, en ftort zich in het meir
3vond de orders van den commanderenden officier, van Clavenna.
M A I R E , D E T R O I T DE M A I R E , zee-engte inAme«
van den generaal-majoor, of van den majoor van
de brigade, brengt dezelve aan den overften en dé rica , ten zuiden van de Magellanifche zee-engte
fergeanten van zyn compagny, maakt de uren van gelegen, tuflehen Terra del Fuego en de onbekenden marfch bekent, laat de tamboers de trommel de Zuidranden, die door een Antwerpenaar jacofe
roeren, enft.eltzyn bataillon in 't geweer. Hy be^- Ie Maire 161 $. ontdekt i s , welke den ingang 8.
^ichtigt het logement van zyn regiment, beftelt de mylen breed bevonden heeft.
MAÏS , wilde volkeren in zuid-America, aan de
veld wachten en Corps de Garde, en verricht alles
rivier Caffipour, tegen het land der Amazonen»
wat met zyn plicht over een komt.
MAISON , een prachtig geboud (lot op het eyland
MAJORA , hieten in de keur-vergaderingen de
van Vrankryk, 4. mylen van Parys.
meefte ïternaien, die het overhalen.
MAJORATUS , het recht van voorrang , dat de MAISON DU R o i , zie Trotfen van het koninglyk$
oudite van een geflacht heeft, en 't welk tot be- Buis.
houdenis der voornaame geilachten by enige beMAÏTAGAZI , word voor de relidentie- ftad des
roemde huizen ingevoert is. Het komt na by het AbirTynichen keyzers in Africa gehouden, hoewel
recht van eerftgeboorte, gelyk by de vorïtelyke- hy niet beftendig op een plaats, maar dan hier dan
Lichtenfteinlche familie ingevoert is, en de graaf daar zich onder tenten ophoud.
Johan linevenhuller, die 1606. geftorven is, heeft
Mi*iTRfc DE CA MP, zie Meftre de Camp.
het 't eerile in Duitfland met het graaffchap FrancMAITRE DES HAUTES OEUVRES
betekent in
kenburg in opper-Ooitenryk geiticht. Zie Mayo- Vrankryk den fcherprechter. vaitre des balies oeuvres, een nachtwerker of drekruimer.
'MAJOR-CA, het grootfte.van de Balearifche eylanMAITRE of Gouvi-RNtUR DES PAGES , hiet de
glen by bpanjen, in de Middelantfche-zee, op wier hofmeeiter over de edelknapen vaneen vorülyk hof.
Ss$ •
MA*Uti de fhf-officiercn betaalt, Hy woont den krygsr&ad'by, en in de marfch of in een gevecht is hy
tïltyd te paard, dan voor, dan achter ; maar hy
doet-geen garnizoen- noch veldwacht, en zyn geweer is een halve piek. Onder de Franfche militie
heeft man allerhande majoors , van vericheyden
rang.
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MAITRE DES REqpêTEs, is een voornam amp~
tenaar in Vrankryk, die alle klachten en fmeekfchnften der onderdanen in den koninglyken Raad voordraagt. Diergelyk een bediende word ook tegenwoordig aan het Pruiffifche hof gehouden.
MAITRE D ' H O T E L , MACSTRO DI CASA, hietde

hofmeeiler, onder wien de andere bedienden van
een koningfyk o f vorftelyk hof liaan,
MAITRE VA LET , zie Bottelier.

MAL:
tot het Chriftendom konden gebracht worden; ea
volgens de tyding, die men 'er van heeft, hebben
dezelve reeds een goed begin tot hun bekering gemaakt, de Bybel en andere boeken in de Malabarifche fpraak overgezet, (waartoe een drukkerydaar
aangelegt is,) het prediken en 't catecheferen begonnen , en reeds veel van deze Heydenen tot het
Chriften geloof bekeert. De Hollanders en Portugezen dryven hier goeden handel , en de eerftgenoemde bezitten de fteden Cananor, Cochim ,
en Coulan.

MAITRE M E , hiet eigentlyk de vrouw van't huis;
maar in een naauwen zin een vrouwsperfoon, met
welke men buiten de echt liefdehandeling pleegt,
MALABARES , MALAVARES , zo noemt men de
of daar men genegêndheid voor heeft.
zee-rovers in Indien, welke langs de kullen van het
MAKELAARS , zyn zekere aangeftelde en onder Schier-eyland van Indien aan deeszyde de golf van
eed ftaande perfonen in de kooplieden, waar van Bengale, voornaamlyk van de kuft van Malabar tot
'er zich enige maar tot de wiiïelhandeling of opbui- aan Suratte zeylen. Zy zyn Mahometanen.
tenlandfche kooplieden of maar binnen deftadge- MALABRIGO , haven in het zuid-Americaanfche
bruiken laten; andere tot den koop en verkoopvan koningryk Peru, in 't gouvernement van Lima.
zekere waren* en verfcheyde zich met alles bemoeien.
MALACCA, half-eyland inAzien, 't welk het zuiWat zulk een maakelaar voor zyn moeite krygt word delyke deel van het Schier-eyland van Indien aan
courtagie genaamt.
de overzyde van de Ganges is. Het heeft 2. koninMAKERAN , een Huk van de Perziaanfche provin- gen, naamlyk dien van Ihor, en dien van Patana»
tie Kherman inAzien, 't welk zyn eigen vorft heeft, welke beyde den koning van Siam cynsbaar zyn.
die den Perziaanfchen koning cynsbaar is.
De waren, welke uit dit land gehaalt worden, zyn
MAKOW , een zeker gebied en ftad in het wai- rys, peper, noote-moskaat, foely, diamanten, rotwoodfchap Mafovien in Polen.
tingen 9 enz.
MAL a PROPOS , te ongelegener tyd , op geen
MALACCA, ftad, benevens een beroemde haven
recht uur, qualyk ter fnêe, gants ongereimt.
op het Schier-eyland Malacca, en de hooftftad van
MAL DE OJO ,. is een bygeloof by de Spanjaar- een klein land , het koningryk Malacca genaamt,
den en Portugezen ,. waar door zy zich inbeelden wiens inwoners Mahometaans zyn. De ftad hoort
dat enige luiden iets fchadelyks in hun ogen hebben, zedert 1640. de Hollanders t o e , waar van 'er vele«>
en alle zaken die zy aanzien , inzonderheid kinde- gelyk ook allerly Heydenen, Moren, Chinezen en
ren en paarden het groejen benemen. Dit byge- Portugezen daar in wonen. Zy heeft een veiling t
loof hiet by de Portugezen Quebranto, en gaat ook die omtrent een Italiaanfche myl in den omtrek heeft.
by deMaroccanen inAfrica in zwang.
Het landfchap der Hollanders ftrekt zich niet over
MALA , ftad in Carelien , in Zweden , aan een de 3. Italiaanfche mylen om deftadu i t , en het oveineir, is een tamelyk fterke plaats, en een pas naar rige word door een befonder koning geregeert.
Mcicovien.
MALACCA, DE ZEE-ENGTE VAN MALACCA , legt
M A L A , MALLA, een dal in het koningryk Peru tuftchen het Schier-eyland aan de overzyde van de
in zuid-Amerika, 't welk vol bollenen is.
Ganges, en hetey3and Sumatra in Ooft-indien, ftrekt
MALABAR, groot landfchap op het Schier-eyland zich by de 12,0. mylen in de lengte uit, is met veel
van Indien, aan deeszyde van deGanges, langs de eylanden aangevult, en maakt de fcheepvaart daar
weülyke kuit. 't Is vruchbaar van ryft , boomvruch- door gevaar]yk.
ten , fpeceryen , en voornaamlyk peper, gember en
MAL AD-E, ziek, flap, onpaflelyk , ook verdrietekaneel , als ook van ed'elgeiteentens , en word in lyk. Daarvan daan maladie, onpaflykheid, ziekte,
veel koningryken verdeelt, waarvan de voornaam- verdrietigheid.
He zyn Calecut , Cochin , Cananor , Cranganor,
MALADERIE, betekent by deFranfchen een ziekeAngamele , Manigale, Tanor , Travancor , bene- huis , of lazareth. De zorg daar over was voordevens andere, welke van enige vorften geregeert wor- zen den groot-aalmoezenier van Vrankryk aanbevo«
den. Daar zyn 4. grote rivieren in , naamlyk Per- len, maar na dat de vorige koning de orde van St*
$era , daar zich de Malabariiche rovers ophouden , Lazarus in 't jaar 5664. en 1671. weer herftelt heeft 9
Panage en Cranganor , die de ryken Calecut en zo moeten de Ridders van deze orde, die voor 't
Cochin van elkander Icheyden, en de rivier Cochin. grootlle gedeelte afgedankte en verminkte officiers
De inwoners zyn zwart-bruin, haten de dievery in zyn, voor de zieken zorgen»
den uiterften graad ? hebben goed verftand, en zyn
M AI AD O , zie Mdo.
Chriftenen van St.Thomas, Mahbmetanen en HeyMALAGA , ftad aan een berg , in 't koningryk
denen, welke laatfte veel hondert afgoden hebben, Grenada in Spanje, die niet groot maar voikryk \s9
" i e z y j n wonderlyke en verfchriklyke gedaantens en een voortrellyk gefchuthuis en fchoone haven
verbeelden , en in hun pagoden aanbidden. Voor heeft, die door twe op gemelden berg leggende kaenige jaren zyn enige Studenten in de godgeleert- rtelen befchut word, het eene hiet Alcazzava, het
heid van den koning, van Denemarken , die daar andere Giblalfarro; ook heeft deze ftad een biftchop,
ferfcheide Colonien heeft laten ilichten , daar na onder den aartsbiflehop van Grenadc ftaande. Zy
toegezonden , om te onderftaan of deze Heidenen drylt goeden koophandel ,. voornaamlyk met haar
koft-

MAL:
koitlyken wyri ", en 1704. den 26. Aug. viel hier
omtrent de beroemde, zee-flag voor, tuflchen den
Engelfchen admiraal Rook, en den Franflchen graaf
van Toulouze, waar in de laatfte te kort fchoot.
MALAGETTA , zo noemt men het land van de
rivier Sanguin af tot aan het voorgebergte das Palmas in Guinea. De Hollanders noemen het de
Tandkuft, en de Franflchen Coté de Graives.
MALAIS , zeker volk op het Schier-eyland Malacca in Azien.
MALAMLOCCO , klein eyland en Podeftaria in de
golf van Venetien, 2. Dui.tfche mylen van de laatftgenoemde ftad, benevens een goede haven.
MALANTO, ftad in 't gebied der republiekRagufa
in Dalmatien.
MALASPINA, zie Maffa.

MAL.'
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-MAIËMBA , koningryk in neder-Ethiopien , tuffchen het koningryk Angolo , en het meir Zembre
in Africa.
MALEMORT, groot vlek 111 Provence, aan de rivier Durance, 5. mylen van Avignon.
MALEQUETTE, zie Malagetta.
MALESPXNA, zie Maffa.

MALGRATO, vlek aan het meir van Lecco, tegen over de ftad Lecco, in het Milaneefche landfchap Como in Italien.
MAL-HONNET, onbefcheyden , onbeleeft.
MALIGAY , barony in Provence , hoort tot het
vorftendom Orange.
MALLERSTORFF , Benediktyner abdy in nederBeyeren, in't rent-amt Landshut, tuiichen Regensburg en Landshut.
MALMEDY, een abdy van de Benediktyner orde
in Luikerland , wiens abt een onmiddelbare ryksftand is. Behoorde voordezen tot het bisdom Straatsburg , maar heeft tegenwoordig een byzonderea
abt.
MALMESBURY , kleine ftad in de provintie Wiltshire in Engeland , aan de rivier Avon , 74* Engelfche mylen van Londen , aan de grenzen vaa
Glocefter.
MALMISTRA , rivier in Natoliën in Azien.
MALMITS , heerlykheid in het vorftendom Glogau in Silefien , in de Sprottaufche kreits aan de
Bober, den graaf van Reder toebehorende, is wegens de goede yzerfteen, die daar gegraven word,
wel bekent. De ftad Malmits heefteen fraai nieuwgeboud flot, waar op gemelde graaf refideert.
MALMOE, fchone en fterke ftad in dezuid-Gothlandfche provintie Schonen , aan de Sont gelegen.
Zy is met een goede citadel voorzien , ook wel met
wal en grachten en verfcheyde moeraden beveiligt.
Alle jaar word 'er van Bartolomeus dag af een beroemde haringvangft gehouden, die 6. weken duurt,
en gedurende'dezen tyd is 'er te gelyk een beroemde marckt in de ftad. Daar is een fchone landfchool , en de Karelskerk 1693. van de Duitfchen
nieuw geboud.
M A L O , MALADO, ftad benevens een Vicaraat,
2. mylen van Vicenza in de Venetiaanfche provintie Vicentino.
MALO WOUDA , rivier in klein Tartaryen 5 die in
Mar del Zabache valt,
MALOGOCZ , itad in het waiwoodfchap Sendomir
in klein Polen, 15. mylen ten noord-w eften van
Sendomir.
MAL ON, rivier in Piemont, in de provintie Ca«J
navefe.
MALORA , klein eyland in de Liguftifche- zee l
niet ver van de Florentynfche kuiten-.
MALPAS , ftad in Cheshire in Engeland.
M A ^ B N E C O , kleine rivier in 't Silefifch vorften*
donyöppelen, die niet wyd van het kloofter Eza^
nowas in den Oder valt.

MALAVERT , kleine itad in Perzien , 12. mylen
van Ifpahan , daar de befte en meeite Piftacien
groeyen , waar mee gants Perzien en Indien kan
voorzien worden.
MALCHAU, koninglyk Pruiffifch luft-flot en fchone tuin, een uur van Berlyn,' heeft voordezen den
overleden geheimen raad vanFuchs toebehoort, en
is den markgraaf Chriftiaan Lodewyk van den koning van Pruiflen tot zyn vermaak ingeruimt.
MALCHIN, kleine en fterke itad in 't vorftendom
Wenden , den hertog van Mecklenburg-Schwerin
toekomende , aan de rivier Pene , en een meir
gelegen.
MALCHOW , ftad in 't vorftendom Wenden, den
hertog van Mecklenburg-Schwerin toebehorende,
daar een adelyk juffren kloofter is.
MALCONTENTEN , hieten qualyk-gezinde , misnoegde perfonen of onderdanen , en dit woord is
een weinig zachter als oproermakers en rebellen.
MALDIVISCHE EYLAND EN , zyn zeer veel eylanden in de Indiaanfche-zee in Azien, welke in 13.
ntollons of reyen gedeelt worden , waar tuiichen
2.ich twaalf grote zee-engtens bevinden. Zy worden gezegt by de 12000. te zyn, en men vind op
dezelve veel gierft, cocos-neuten, gelyk ook veel
andere vruchten, fchildpadden, zwarte koralen en
amber. De inwoners zyn Mahometanen, gaan gants
naakt, en hebben hun eigen koning, die te Male
xefideert, en zich koning van 13. landen en 12000.
eylanden fchryft. Zy zyn goed van begrip , leggen
zich voornaamlyk op de Artzeny- en Sterre- konft,
en zyn klein van ftatuur en bruin van vel De omleggende zee word de Maldivifche Archipel genoemt,
MALDON, ftad in Engeland, in de provintie Effex, aan de rivier Chelmer, zend 2. Gedeputeerden
in 't Parlement.
MALE , het voornaamfte van de Maldivifche eylanden in Azien, waar op de koning over de Maldivifche eylanden refideert.
MALEFICUS , is een boosdoender óic het leven
verbeurt heeft, en door den beul ter dood gebracht
M A L P H I , zie Amalfi.
word, by aldien hem de vorlt of de hoge overigMALPONDA , kleine ftroom in Silefien, die bf
heid geen genade fchenkt.
MALEG, rivier in opper-Ethiopien, in 't koning- Czinkow niet ver van Tarnowits ontfpringt , e»
ryk Damute in Africa, die zich in Nubien met den achter Oppeln in den Oder valt.
MALRICCADO , kleine ftad m Catalonien.
Nyl verenigt.
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M A L S , vlek in' Graauwbun der-land, in het Godsbuis liundt, waar van de omleggende landfrreek,
die zich vier mylen uitftrekt, de Maller Heide genaamt word.
MALSBURG, oud flot en vlek in neder-HefTen,
aan de rivier Werm , waar van het vryheerlyke
en adelyke geflacht van der Malsburg den naam
voert.
MALSEFENA , fraai vlek in 't Veroneefche gebied.
MALSTE AND, zie Maftrant.
MALSTROM, MOSKESTROM , de grootfte en ge-

vaarlykiie draaykolk van de gantfche Noord-zee,
niet ver van Drontheim op de Noorweegfche kusten. Heeft i i . mylen in den omtrek.
MALSTROOM, zie Maelfirom.
M A L T A , M I L E T , zie Meleda.

MAL. MAM. MAN,.
« é n een betere voor de fchepen bequaam. Zf
heeft een Griekfchen aartsbiffchop , behoorde uit
kracht van den Carlowitfchen vrede van't jaar 1699,
benevens gants Morea de Venetianen t o e , maar is
hun 1715. van de Turken weer afgenomen Na
deze itad heeft de Malvafier-wyn haar naam.
MAL VA Y , koningryk in 't ryk van den Mogol 'm
Azien. Het legt ten weiten van het koningryk
Bengal e.
MALVERSATIE , is een misdaad , wanneer xicit
een Staatsdienaar of amptenaar in zyn ampt flecht
gedraagt, of ontrouw met aanvertroude goederen
omgaat, en tegen zyn plicht en geweten handelt.
^ A t " N G ) vlek in de provintie Dalekarlien, in
Welterdal, u.Zweedfche mylen van Koperberg.
MALZAN , voornaam graaflyk geflacht in Silenen , 't welk de vrye ftands-heerlykheid Militfch
bezit, en zyn oorfprong uit het Mecklenburgfche
heeft.
MAMFRO , of, gelyk hy van anderen genoemt
word, Marfort is een berg op de Goudkuit van
Guiné in Africa, waar op de compagnie, die keur»
vorft Frederik Wilhelm van Brandenburg in Embden opgerecht had, in het jaar i68z. de itad en
veiling Frederiksburg heeft laten bouwen,

MALTA , eyland in de Middelantfche-zee , dat
onder Africa gerekent word, en tuffchen Sicilien
en Tripoli legt. In den omtrek begrypt het óoooo.
fchreden, de lengte is omtrent 6.de breedte 3-myl.
Het is vruchtbaar aan boomwol , boomvruchten
en haver, maar zonderling niet aan ander koor en
en wyn, en het hoort de Malteefche ridder-orde
toe, voor wie het keyzer Karel V. in 't jaar 1530.
MAMMELUCK, zie Renegaat.
ingeruimt heeft, na dat het te voren den koning
MAMUN, hooftftad van Reteb, 't welk een gevan Tunis toe quam. De hooftftad voert den zeiven naam , die fchoon, ruim, en ten uiterften fterk bied in de provintie Segelmefle in Africa is, dier
Is, legt op 3. byzondere halve eylanden of rotfen, van Moren en Joden bewoont word, welke koopJa Vaietta, il Burgo en het eyland St. Michaël ge- manfchap en handwerken dryven.
MAN , eyland tot Engeland behorende , in de
naamt , die niet alleen door de natuur en kunit
verfterkt zyn, maar ook door de kaftelen S.Elmo, lejfche-zee, tuflchen de kuiten van Schotland en
S.Angelo en Torre della Bocca befchermt worden. Walles. Het is 30. mylen lang en 15. breed, en
Zy heeft drie havens, welke de bovengemelde ka- heeft een biffchop, die onder den aartsbiffchop van
ftelen verdedigen, en haar veiling werken zyn zo Yorck Haat, maar geen Pair van 't ryk is, warora
regulier, dat de Turkfche keyzer"Soliman haar te hy ook geen zitting in 't Parlement heeft.
MAN , klein eyland in Indien op de golf van
vergeefs belegert heeft. Het bisdom aldaar itaat
onder den aartsbiffchop van Palermo, enide tegen- Bengale, ten ooften van het koningryk Pegu gelewoordige grootmeefter hiet Marco Antonio Zan- gen.
MANADELI, ftad in opper-Ethiopien, in de prodedari, die een broeder van den Kardinaal Zandedari, en 1720. tot deze waardigheid verkoren is, vintie Dancaly in Africa.
MANAGHAM, rivier op het eyland Madagafcar^
welke hier benevens den groot-prioor en.verfcheyde
ridders van de orde gemeenlyk refideert. In het die in de Ethiopifche-zee vliet.
MANAO , een van de Dieve-eylanden, in den
cana-al van Malta wierd den 13. auguftus 1718. de
Spaaniche vloot, die Sicilien innemen wTilde, en 2. Oofter-Oceaan.
MAN AR , klein eyland op de Indiaanfche-zce l
ëagen te voren reeds een harde nederlaag by Capo
PaiTaro geleden had, van de Engeliche vloot onder aan de Weillyke kult van het eyland Ceylon, De
den admiraal Bings verders totaliter geilagen en Hollanders bezitten het zedert 1658. en hebben hier
een fchone parel-viffchery; ook is 'er van de Porgeruincert.
MALTESER , RHOMSCKE , OP JOHANNITER-RID- tugezen een fort aangelegt, 't welk de Hollanders 5
na dat zy het ingenomen hadden, noch meer beveiligt
I>ERS, zie Ridder-orde van Malta.
hebben. Het eyland is 2. en een halve Duitlche
MALTESER. DAMES, zie Sixennc.
MALTON, itad in Yorckshire in Engeland, aan myl lang f en ëén breed, heeft 7. kerken, en de
«ie rivier Rhio, zend 2. gedeputeerden in 't Parle- hcoftkerk daar onder is te Corcel.
MANASSA, grote ftad benevens een flot aan den
ment.
MALVASIA , NAPGLI DI MALVASIA , EPIBAURTJS , voet van een berg in Azien,, 8. mylen van Smir$ad op een klein eyland in Morea, in de provintie na.
MANATENGHA , rivier op het eyland Madagafcar*.
Tzaconia, a^a de ooülyke. kuit, daar de golf van
Napoli di Romania begint. Zy is gefortifkeert , die zich in de Ethiopifche-zee itort,
MAN^ANARES, rivier in Spanjen, die by Madrid
heeft een fterk flot, en een lange houte brug, welke van daar op een kleine land-engte legt. Haar voorby loopt, en zich in de rivier Henares onthaven isilecht, maar een inyl daar van, daar de laft.
MANCE&A* MANSSRA ? markgraaffchap in oud»
oude beroemde ftad Epidaurus geftasui heeft, vind
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Caftilïen, waar in 5. hertogdommen ïngeïyft tyn.
Het hoort het huis van Toledo t o e , en een linie
daar van voert den markgraaflyken titel.
MANCHA, zuidlyke en kleine provintie in nieuwCaftilien, welke in la Mancha Cicca en la Mancha
d'Arragon verdeelt word , en daar de Guadiana
doorloopt
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fop

MANDORVAY, fterke ftad in ooft-Indien, in 't koningryk Bengale op een hoge rots, aan een arm
van de Ganges, den groten Mogol toekomende.
MANDOVA,rivier in ooft-Indien,die in 't koningryk Ducan ontfpringt, niet ver voorby Goa, en
naderhand in de zee loopt.
MANDRANELLE, klein koningryk in Indien, aan
MANCHE, zie Bnttannifche-zee.
de overzyde van de Ganges.
MANCHESTER, kleine, maar fchone en ryke ftad
MANDRIA, klein en woeft eyland in den Archiaan de rivier Merfey in Lancafter. Men heeft 'er - pel.
goede wolle-fabryken.
MANERSDORFF , zie Mannersrktff.
MANDAAT, een volmacht die iemand van een
MANETIN, herenftad in de Pilsner-kreits in Bomnder krygt om iets in zyn naam te doen ofte hemen , daar een grote koren-handel gedreven
handelen. In een byzonderen zin word alzo een word. Hier is eenkoftlyke tuin, en daar valt blaaufchriftelyk bevel genoemt , 't geen de overigheid we leyfteen.
in een land heeft laten uitgaan.
MANEU, rivier in het koningryk Guiné in AfriMANDAL, eyland in de Rode-zee, tuflchen ge- ca.
lukkig Arabien en Africa, 't welk vol vaa gebergMANFREDONIA, ftad en fterk ilot in de provintens is.
tie Capitanata in Napels, benevens een aartsbisdom,
MANDARIW , betekent zo veel als een ridder des en goede haven aan de golf van Manfredonia.
lieren, en deze zyn de edelluiden in China. De
MANGALOR , ftad in 't koningryk Canara, aan
Chinezen noemenze Quoan , 't welk zo veel als de weftjyke kuft van het Schier-eyland van Indien f
regeren hiet, en zy worden gemeenlyk tot ftad- aan dees zyde de Ganges. Zy is' beveiligt, en de
houders der provintien gemaakt. Deze zyn geleerd, Portugezen hebben 'er een ryke faétory, daar zy
en worden uit de Loitias, die de geleerdite van de helft van den tol genieten, wyl de koning van
.Confacius-gezintheid zyn, verkoren. Andere zyn Canara hun dien toegewezen heeft.
"Mandarynen van den oorlog, die het leger comMANGALOR, ftad in Indien, in 't koningryk Bismanderen. Daar zyn 9. foorten van Mandarynen, nagar, op de kuft van Coromaridel.
;waar van de eene voornamer is als de andere, en
MANGARIA, Turks vlek|in Bulgarien , aan de
zy weiden aan de edelgefteentens, die zy aan hun noord-wetlkuft van de Zwj&-zee, heeft een van
mutfen of gordels dragen, onderfcheyden.
de fchoonfte havens aan deze zee.
MANDARINEN, ZO hieten in Spanjen de tamme
MANGA TE , koningryk in ooft-Indien , in het
koejen , die men op 't gebergte in Andaloufien gebied van Malabar, benevens een hooftftad vaa
dryft, om door haar de wilde ofFen in de valeyen den zelven naam.
te lokken en te vangen, wanneer 'er een ftieregeMANGERA, eyland in de Zuid-zee in noórd-America, tegen de kuilen van nieuw-Spanjen, 't welk
Lvecht gehouden zal worden.
MANDATARIUS, iemand die van een privaat per- 1. mylen in den omtrek, en het aanzien van een
foon gevolmachtigt is, de eene of de andere zake groot woud heeft. Midden op dit eyland is een
gerechtlyk of buiten 't gerecht af te handelen.
Indiaanfche ftad, en aardige Spaanfche kerk.
MANDE, zie Mende.
MANGHISI , klein half-eyiand aan de ooftlyke
MANDELLO, kleine ftad benevens den titel van kuft van Val di Noto in Sicilien.
een graaffchap, aan Lago di Lecco in het gebied
MANHARTSBERG. zo word het noordelyke deel
van Como, in 't hertogdom Milaan, het graaflyke van neder-Ooftenryk gemoemt,'t welk van het zuidhuis van la Tour en Taffis toekomende.
lyke deel, of van het Wener-woud door den DoMANDEO, rivier in Gallicien in Spanje, die tich nau afgefcheyden, en in de beyde quartieren oppertegen over de haven Corunna in de zee Hort.
en neder-Manhartsberg verdeelt word.
MANDERSCHEID, graaffchap in de Eifel,de ryks1MANHATE, nieuwe ftad benevens een goede hagraven van Manderfcheid toekomende. Het dam- ven in neord-America, die van enige Amfterdarrk
huis, 't welk een fterk (lot is, hiet ook Mander- genaamt word, wyl zy in nieuw-Holland legt, en
fcheid , en de graven delen zich in drie linien : de hooftftad daar van is.
naamlyk in deGeroldfteinlche,Blanckenheimfche en
MANHEIM, ftad in de neder-Palrs, daar de NeeKavlifche. Zy horen tot de Weftfaalfche bank.
ker m den Rhyn valt, i-, mylen van Heydelberg^
MANDEURRE, ftad en heerlykheid ia het graaf- den keurvorft van de Palts toekomende, 't Was
fchap Mompelgard.
een voortreflyke en beroemde veiling , maar de
MANDINGA, koningryk in Nigritien, tuiïchen de Franfchen hebbenze benevens de citadel in 't jaar
1689. gants geflecht,en na den Ryswyldchen vrede
xivier Niger, en het koningryk Mangueletta.
MANDOE, flecht eyland in de Weft-zee, tot het heeft men begonnen ze weer op te bouwen-, en>
hertogdom Sleeswyk behorende, waar by noch een met reguliere werken te fortiftceren. Keurvorft
klein eyland, dat 'er eertyds mee verknocht is ge- Karel Lodcwyk heeft voor alle Chriftelyke religies
weeft, en tegenwoordig Oud-Mandoe hiet, legt, de kerk der eendracht laten bouwen , waar van
zich tegenwoordig de Gereformeerden uit hoofde£e zamen omtrent 800. roe lang en 500. breed.
MANDON, koningryk en ftad in 't ryk van den van de nieuwe uitfpraak tuflchen PruifTen en d r
Palts zedert 1700, bedienen. In 't jaar 17ra freerk
groten- Mogol in Azien*
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MANNERSDORF , marktvlek aan de Ongarifchc
de keurvorft van de Palts befloten deze Had te laten vergroten, en een groot ftuk van de citadel tot en neder-Ooftenrykfche grenzen, tuffchen de rivier
de ftads bouw toegeitaan, ook, dewyl deze had Leyra, en het Neufiedler meir; heeft warme gewegens de beyde fcheepryke rivieren den Rhyn zondheids baden.
M A N N - R E C H T , MANN-GERICHTE in de Silefifche
en Neckar wel tot de handeling gelegen is, de tolvryheid in zyne landen,, en voornaamlyk den in- vorftendommen Breilau, Schweidnits, Jauer, Oels
voer tot 1-27. maar den uitvoer tot 1719. mams en Giogau , zyn'aanzienlyke gerichts - collegien ,
uit*eftrekt' eclyk hy niet minder verzekert heeft waar in de koninglyke hofmeefter of in perfooa
byÖden daar op volgende vrede de burgers de vol- of door een fubltituut prefideert, en waar in 3. van
komequartier-vryheid en andere privilegiën te zul- adel en twe raadsheren uit de ftad als mederechters
len bezorgen, en zal de gene, die luil hebben daar ritten, die door den fecretaris van het Mann-recht
te bouwen, van de overigheid een plaats voor niet geaffiiteert worden, welke alles protocolleert, ook
worden aangewezen. De tegenwoordige keurvorft de geroepe getuigen den eed voorleeft, wanneer
Karel" Philip heeft 172,1. zyn hofhouding van Hey- de gezwore advocaat van te voor ordentlyk geprodelberg, wegens de daar gerezene religie-gefchillen cedeert heeft. Aan deze ordinaris rechtbank gemet de Gereformeerden, hier naar toe verlegt, en fchiedden eertydts alle apellen in burgerlyke zaken „
laat hier een fchoon Hot bouwen, ook de vefting- en wierd geen ander uitvlucht tot den keyzer verwerken conliderabel verbeteren en verfterken.
gunt als het fupplieq; maar hedendaags houden zich
MANICHBEN, waren ketters, wier opper-hooft de landzaten meeft aan het koninglyke opper-amt,
Manes in de derde eeuw geleeft heeft, en twe Go- van 't welke zy naar Wenen of Praag apelleren
den , naamlyk een goeden en een quaden {telde, kunnen. De byzitters van dit gericht worden ko-waar van al het goede en booze in de werelü quam; ninglyke mannen genaamt. T e Schweidnits heeft
ook dat de menich een onvermydlyk noodlot on- het de Boheemlche koning George Podiebrath in 't
derworpen is, alzo , dat hy het gene, wat hy doet, jaar 1459. gefticht,en prefideert daar in de koningnoodwendig doen moet, en niet veranderen kan; lyke hofmeefter, welk amt by de graaflyk-Schaffdat Chriitus geen waarachtig ligchaam aangenomen gotiche familie van de Kynaftifche linie erflyk is.
MANOA EL DORADO , ftad in zuid-America, in
heeft, als maar in fchyn. Na zyn dood is deze leer
niet eer uitgeroeit , voor dat de Saracënen gants de provintie Guiana.
Ooften beheerfchten ; ook hebben 'er zich in 't
MANORA, zie Ban der.
weiten, voornaamlyk in Vrankryk enige in latere
MANOSQUE, ftad in Provence, de Maltezer ridtyden opgedaan.
ders toekomende , tuffchen Aix en Sifteron. In
MANIER, beleefde aard en wyze om met ie- fept. 1708. wierd men by deze ftad een aanmermand om te gaan. Manierlyk, beleeft, befcheyden. kelyke aardbeving gewaar, nademaal een naburige
MANIFEST,is een fchriftelyke verklaring van een en vruchtbare berg 9. dagen achter een zodanig
koning, vorft of republiek, over 't een of 't ander gefchud wierd, dat hy plotfelyk inviel, en enige
ftaatsbejang. Zo hiet ook manifeft een op-ontbod menfchen met de kudden fchapen als ook twe kleitot deri oorlog, waat in een mogentheid de oor- ne dorpen verpletterde. Op welke plaatzen men
naderhand kleine diepe meiren gevonden heeft 9
zaak, warom hy den zelven voerdt, verklaart.
MANILLA, het voornaamfte onder de Filippyn- ook by nacht enige vuurvlammen, die uit de aarde
fche eylanden in Azien, 't welk vruchtbaar is san braken, befpeurde.
MANQUEREN , milTen , ontbreken ; daar mankoorn, rys, vruchten en vee, en zedert 1572. van
de Spanjaarden bezeten word, De ftad Manilla, queert niets, dat is, daar ontbreekt niets. Daar van
Manilhe, die een goede citadel, waar in de Span- Manquement , een gebrek , dwaling, ook plicht
jaarden een bezetting , van 2000. man hebben, en verzuim. Men zegt ook Manqueren, voor, ban»
een haven heeft, word van Spanjaarden en Chine- kroetfpelen.
MANRESA , kleine ftad aan de rivier Cardonet in
zen bewoont, en is de reüdentie van een aartsbiffchop, die t effens onderkoning van de Philippyn- Catalonien.
MANS , hooftftad van het landfchap Maine 'm
fche eylanden is. Zy legt aan een zee-boezem, op
een uithoek, dryft groten koophandel , en word Vrankryk, daar de rivieren Sarte en Huysne te za~
fterk van Chinezen en Japannezen bezocht.
men lopen. Zy heeft een prefidiaal en bisdom *
MANiLLiscHE-iYLANDEN,zie Philippynfche eylanden.onder den aartsbifïchop van Tours behorende.
MANSEE , Benedictynerabdy in opper-Ooftenryk 3
MANIO^JEPATAN, ftad in ooft-Indien , in 't koningryk Orixa, op het Schier-eyland aan dees zyde aan een meir van denzelven naam.
MANSFFLD , het eyland Mansfeld legt in noordvan de G/anges, heeft een fchone haven, en legt
America, in den zee-boezem van Hudfon, in Ter22. mylen ten zuiden van de hooftftad Orixa.
MANNA VAN BRIANCON, hoort mee onder de 7. ra Ar erica, zynde van de Engelfchen ontdekt.
MANSFELD , graaffchap in Thuringen , tot den
wonderwerken van het Dauphiné in Vrankryk.
Het word den gantfchen maand van auguftus door opper-Saxifchen kreits behorende, 't welk ten zuiby 't aanbreken van den dag in grote menigte op den aan het vorftendom Anhalt, ten weften aan het
de zo genaamde lecweriks-boomen gevonden. Voor ftift ^erfeburg , en het hertogdom Maagdeburg
eerft is het een daauw, maar die aanftonds zo dik grenit. Dit graaffchap ftaat tegenwoordig ten dele
word als een gom , en den fmaak van ongerafi- onder keur-Brandenburgfchefequeftratie; want toen
peerden zuiker heeft.
de graven voor enigen tyd in zeer grote ichulden
ver-

MAN.

MAN.
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Vervielen, en de fchuld-eiflchers de ene heerïykheid vergelyken niet licht elkander de handen geven of
en amt na den ander aan zich trokken, 20 namen zweren, maar de een reykt den. ander den°flip van
de beyde leen-heren dergraaflyke landen, naamlyk zyn mantel of langen rok toe, en op zulke mantelkeur-Saxen en keur-Brandenburg, dezelve in feque- grepen worden contracten van veel duizend guldens
ftratie, en laat nu ieder in zyn gebied de fequeitra- gefloten.
tie-rechten adminiftreren ; hoewel zulks de graven
MANTHIA, ftad en vefting in opper-Calabrien in
niet aan hun ryks-ftand, noch aan hun zitting en Napels.
ftem, die zy op de ryks-en opper- Saxifche kreitsMANTO DI PUNTA, is by de Malteefche ridders
dagen genieten , benadeelt. Het Saxifche deel is hun orde-kleed, dat zy ook eertyds op zekere dabet grootfte , en de onderdanen daar in hebben gen des jaars moeiten aandoen. Maar hedendaags
meerder onderdanigheid als de Brandenburgiche. Het is dit gebruik afgegaan, en word het zelve op die
geflacht der graven en voriten van Mansfeldbeftond tyd maar van den grootmeefter, deszelfs fchatmecvoor weinig tyds noch in tvve linien, naamlyk de fter , vice-cancelier , en zyn andere Minifters geBornftadfche of Katholyke , en de Eiflebifche of dragen.
Luiterfche; zynde de laatfte 1710. met graaf Johan
MANTUA , hertogdom in Lombardyen , dat ten
George den III. uitgeftorven, en van de Bornftad- noorden aan hetVenetiaanfche, ten zuiden aan het
fche linie is den 10. July 1717. de vorit van Mans- Modeneefche, ten weften aan het Milaneefche, en
feld en Fondi Frans Carel te Praag overleden, na ten ooften aan het Ferraarfche gebied grenft. Het
dat hy uit zyne noch levende gemalin Maria Eleo- had voormaalsals een keyzerlyk ryksleen zyn eigen
nora, een dochter van zyns vaders broeder Henri- hertog uit het huisGonzaga. De laatfte hertog Kacus Francifcus vorfl: van Fondi, in 't jaar 1715. ge- rel IV. wierd, dewyl hy in den laatften Spaanichen
ftorven, een zoon, die den 6. July 1712. geboren fucceffie-oorlog de Franilche party aangehangen had,
is, en 4. dochters nagelaten heeft. De oudite van den 30. Juny 1708. van den keyzer in den ban en
dit vorftlyke en graaflyke gedacht heeft onder an- opperban verklaart, en ftierf kort daar na te Padua
deren goederen het genot van verfcheyde leengoe- zonder erven, waar op de keyzer tot hier toe het
dere , waar over de overige bloedverwanten niets land in bezit heeft gehad, en door een gouverneur
te zeggen hebben. Onder (deze eeril-geboorte goe- regeren laat; maar zyne roerende en allodiale goederen zyn vyfdehalf dorpen niet ver van Saalfeld deren zyn door het raads-collegie van de republiek
mee begrepen, naamlyk Weifchwits, Lofits, Wit- Venetien, dat uit 40, perfónen beftond, in 't jaar
Xendorff, Cauldorff, en half Aren dsgereuth, zodat 1710. den hertog van Guaftalla afgevonnift, en den
de oudite van 't geflacht het territoriale recht met al hertog van Lotteringen toe-erkent. Zyn gemalin
zyn toebehoren bezit. Maar Saxen-Saalfeld heeft Suzanna Henriette, een gebore princes van Elbceuf f
in 't jaar 1658. deze dorpen fchattingen , wachten ftierf ook den 19. December 1710. Voor 't o/erige
en andere belaHingen opgeiegt , waarom zich de heeft de gemelde hertog van Guaftalla, Antonius
onderdanen in 't jaar 1711. by den vorfl van Fondi Ferdinandus, als de.naafte manlyke bloedverwant
te Wenen bezwaar hebben, die hier over aan den van het huis Gonzaga, hoop om het gantfche hertogdom Mantua van den keyzer ter leen te bekeyzerlyken Ryks-hoiraad gek,aagt heeft.
MANSFELD, hooftftad van het graafichap van dien komen.
ïiaam, benevens een ilot aan de Wipper , een myl
MANTUA , hooftftad des hertogdoms van dezen
van Eiileben.
naam, en voortyds de hertoglyke reiidentie-plaats:
iVJANSFiLD, ftad in Nottingham in Engeland.
zy heeft een fterk kafteel, en word maar van een
MANSILLA, kleine ilad in 't Spaanfche koningryk muur en een groot moeras, dat de Mincio maakt,,
Leon , 4. Spaanfche mylen van Leon.
omringt, waar over 4. bruggen naar de ftad gaan.
MANSPERG, hoog fiot en heerïykheid in Karin- Haar omtrek is 4. Italiaanfche mylen, en heeft 8»
ihien, onder het bisdom Gurck behorende.
poorten. Het op een heuvel leggende kafteel is een
MANSURA, ilad in Egypten over Cairo.
van de prachtigfte in Italien , en de inwoners der
MANTA, ftad, benevens een ilot in Piemont, in ftad maken veel zyde ftorTen. Daar zyn de zo genaamde n.Apoftel-molens, welke op de brug naar
het markgraaffchap Saluzzo.
MANTALE, oud flot in Dauphiné, in het gebied Verona toeftaan, en zullen den hertog jaarlyks byna
een halve tonne gouds opbrengen. De ilad heeft
van Vienne.
MANTE, ftad in het gouvernement van het eyland cokeen eige citadel, en drie fraaie voorlieden. Anno
van Vrankryk, in het bisdom Chartres aan de $ti- 1615. heeft hertog Ferdinand daar een Univerfiteit
Be, daar een bailliage en een prefidial is ; 12.. my* gefticht, en de Duitfche natie daar by grote privilegiën gegeven. In den laatften Spaanfchen oorlog
3en van Paiys.
MANTELETS , STCRMSCHERMBN , STORMDAKEN, over de erfopvolging heeft de hertog van Mantua
BLINDEN, zyn muren van fterke planken , van bui- altyd de FranfTche party gehouden, maar eindelyk
ten met blik heilagen , die men op rollen voor de hebben de Franftchen deze plaats 1707. in February
..myn-werkers zet, wanneer zy hun mynen voor een uit hoofde van een gefloten traclaat weer aan de
Keyzerfchen afftaan moeten, die ze ook noch beVefting aanleggen.
MANTELGREEP, is by de joden een van dehoog- zitten.
fte verzekeringen, die zy fterker als eenhandflag of
MANUAAL, handboek tot het daaglykfchegebruik,
eed houden, gelyk zy ook by hun contraéten en en worden inzonderheid de daaglykfche rekeningen
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en regïfters alzo genaamt, waar in de gene, welke
niet rekeningen te doen hebben, alles ichryven wat
hun voorkomt.
. t ,
MANUFACTUUR, 20 noemt men een plaats daar
Veel werklieden te vinden zvn , die alk enerly waren
vervaardigen by voorbeeld ltotten , koutten , hoeden enz oo'k worden diergelyke waren manufacturen genaamt. . , . _ . .
.
,
rt,
MANUPBLIO, kleine ftad in Abruzzo citra, benevens den titel van een graafichap in 't koningryk
MANUSCRIPTA, ZO worden in zekeren zin alle
geleefde fchriften genaamt, die niet gedrukt zyn,
en meeft in voorname bibliotheken bewaart worden.

kc heuvelen. Het hoort de Portugeexen, en heeft
een ftad van den zelven naam, welke de hooftftad
van de Capitania Maragnan is , leggende in Terra
firma tuffchen de Capitania Para en Siara. 't Fort S»
Louis del Maranham is het gewichtigfte fort aldaar.
MARAGNON, XAUXA, grote rivier in zuid-Ame«
rïca , die by een meir by Guanuco in Peru ontspringt , en zich in de rivier der Amazonen ftort.
MAR AM AR os , zie Marmaros.

MAON, PORTO MAHONE, kleine ftad benevens

MARANO, beveiligde ftad in Iftrien, welke esn
haven heeft en de Venetianen toekomt.
'^ÏARANS, ftad in het Pranflche landichap Aunis,'
aan de rivier Seure Niortoife , heeft een flot , en
legt in't moeras, 7.0 vlen van Rochelle.
MAHASCH, hooftftad van het Beglerbegichap van.
den zelven naam , in Natoliën aan den Eufraat
gelegen.
MAR ATA , klein koningryk in noord- Am erica,'
niet ver van het koningryk nieuw-Mexico en het
MarVermejo.
MAR ATON, ftad in Griekenland in de provintie Achajen, aan de golf van Negroponte.

•en goede haven en de citadel S.Filippo op het eyland Minorca. Deze plaats benevens het gantfche eyland wierd 1708. door de Engelf.en Holl. vloten onder
den Engelfchen generaal majoor Stanhope na een
kleine tegenweer onder koning Karel III. s' gehoorzaamheid gebracht, en daar op tot een hooftvefting
gemaakt. In den Utrechtfen vrede 1713. wierd het
cyland, aan de Engelfchen overgelaten, waar op
noch op 't einde van het zelve jaar koningin Anna,
toenmaals regerende, op 't verzoek der kooplieden
befloot een jaarmarkt aldaar aan te leggen , en deze
plaats tot een Porto Franco of vrye haven te verklaren , welk laatfte ook koning George I. in 't jaar
1718. in 't werk geftelt heeft, ook de poften van
daar op Marfeille en Lion tot Londen zo gelchikt
heeft, dat men van daar binnen 12.. dagen brieven
hebben kan.
MAONES , zyn een foort van kleine Turkfche
fchepen, die met weinig of geen ftukken beladen
worden.
MAQUEDA, ftad, benevens den titel van een hertogdom in nieuw-Caftilien, 2. mylen van Toledo.
MAQUIGNON , hiet een roskammer , of paarde
handelaar.
Ni AR , graaffchap in Noordfchotland, 't welk ten
ooften aan de Duitfche-zee, ten weften aan Athol,
ten noorden aan Buchan en Murray, en ten zuiden
aan Mernis en Angus floot. Het word van de
beyde rivieren Athol en Dee befpoelt, en is ten
dele onvruchtbaar, en bergachtig.
MARABO , rivier in het Abyfiynfche koningryk
Tangis in Africa.
MARABOUT, ZO noemt men de Afgoden-priefters
in Guiné en in het land der Negers in Africa. De
Opper-marabout is de eerfte perfoon naad den koning in 't koningryk Ardra in Guiné, welke zo wel
de religie- als ftaats- zaken belliit.

M RANA , MARANELLA , rivier in Campagna dl

Roma in het pauflyk gebied , welke zich in 1. armen verdeelt, waar van de een in de rivier T e verone, de andere in den Tiber valt.
MARANEN , zie Mar ram

MARAUDE, ALLER A LA MARAUDE, OP DE MA-

RAUDE GAAN, zegt men in Vrankryk van zulke foldaten, die zich heimlyk uit het leger begeven, om
het landvolk zonder commande of aanvoerder te
plunderen. Wyl nu zulks in 't gemeen van elendi-.
ge foldaten gefchied, zo rekent men alle de genen
onder de maraudeurs, die ziek of onbequaam zya
om te dienen.
MARAVEDIS, is een kleine kopere munt in Spanj e n , waar van'er 95.op eenFranflche livre gaan.
MARAZJ, de hooftftad van Aladuli in Natoliën in
Azien.
MARBACH , kleine ftad aan den Neckar, daar de
Mur zich met de zelve vermengt en een brug daar
overlegt, 3. mylen van Heübrunn in 't hertogdom
Wurtemberg.
MARBACH, flot in 't Wurtembergfche op de Alb
in Zwaben, 3. uuren van Aurach, daar de hertog
een paarde-ftoetery heeft.
MARBACH , vlefc en amt in Thuringen , de ftad
Erfurt toekomende.
MARB>CH, fchoon flot en heerlykheid in Rhein«
thal in Zwitzerland, niet ver van Rheineck.
MARBURG , zie Marchpur%.

IVÏARC*, klein eyland m de golf van Venetieu f
JVARACAIBO,
ARECAY*, ftad in de provintie la de republiek Ragufa toekomende.
MARCA D'ANCONA, zie Ancona.
Hacha in Caftilia Aurea in zuid-America, aan de
M A R C A TKEVIGIANA
zie TrevïCano.
kuft van het meir Marecaya , van de Spanjaarden
MARCANA , kle>ne ftad in Dalmatien , benevens
Lago de noftra Sennora genoemt , hebbende een
een bisdom, dat met dat vanTrebigna verenigt is,
voortreflyke hav*n.
MARAGNAN , klein eyland in zuid-America , in en onder het aartsbisdom van Ragufa ftaat.
MARCAYA, zie Maracaho.
een golf, die zich in de noordlyke kuft van BrafiMARCJ-NOPOLI, kleine ftad in Bulgarien, 17. Omlien uitftrekt, daar de rivier Miari in de zee valt.
Men vind 'er faffraan , peper , balzem , tabak en gaarfche mylen van NicopoHs , ten noordweften.,
boomwol, en het heeft veel vqrmaaklyke bofchry- daar de beyde nvieren Urana en Tiza te zamen lopen*
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pen , en een myl daar van in de £\varté~zce grens-vcftingen genoemt, welke in de 7. en 8de
vallen,
eeuw tegen den inval der Wenden -, Avaren en
Hunnen tot befcherming der grenzen geboud, met
MARCET, keur-Triers fteedje.
M A R C H , MARCK, landfchapj e in Zwitserland aan manfchap bezet, en door zekere bevelhebbers, die
deLucerner-zee, het canton Schweits toekomende. men Marchiones of marckgraven noemde, verde' MARCHDORFF, kleine ftad m 't bisdom Conitans digt wierden.
In Zwaben.
MARCK, zie March,
MARCK, ryksgraven tot de Weftphaalfche banck
MARCHE , IA MARCHE , kleine ftad in het hertogdom Lotteringen, 8. mylen ten zuidweften van behorende, uit wier huis de graven van Styrura
gefproten zyn.
Nancy.
MARCK, M A R C H , zie Morau.
MARCHE, provintie m t generaal gouvernement
MARCK, graaffchap in denWeftphaalfchenkreitsj
Lion, benevens den titel van een graaffchap, grenzende ten wellen aanPoitou, ten noorden aanBer- 't welk ten noorden aan het bisdom Munfter, ten
ry, ten ooiïen aan Auvergne, en ten zuiden aan ooften aan het hertogdom Weftphalen , en ten wellen aan het hertogdom Bergen grenft, den koning
Limoiïn.
MARCHE EN FAMINE, kleine ftad en prevoté in van Pruifien toekomende. Het heeft goede weyhet Luxemburgfche gebied, tegenwoordig den key- landen en veel hout, ook vind men 'er goede moleftecnen.
zov toekomende.
MARCK,een gewicht,heeft 16. lood. Een marck
MARCHENA, kleine ftad in Andaloufien.
MARCHES, oud flot in het hertogdom Savoyen, is 24 karaat of 36. ducaten, een rnarck zilver is 16.
lood of 8. fpecie ryksdaalders,
•niet ver van Montmelian.
MARCK , een munt van velerly foort. Een MarkMARCHFIELD , ftad in Gloceftershire in EnLubfch is een derde van een ryksdaalder (doende
geland.
MARCHIENMES , kleine ftad en beroemde abdy een Duitfche ryksdaalder 2. gulden Hollands) of 13.
aan de rivier Scarpe, in Walfch Vlaanderen, wel- ftuivers , 5. en een derde penning.' Een Marck
ke de Franffchen na den flag by Denain 1712. den Danske , of Deenfche marck is het 6de deel van
Bontgenoten na een dappere tegenweer weder af- een ryksdaalder, maar de Deenfche ryksmark doet
namen, en het garnifoen tot krygsgevangen maak- 8. ftuyvers $. penninge. Een marck zilver in Engeland maakt 13. Engelfche fchellingen en 4. pence
ten. MARCHIENNES AU PONT , kleine ftad ter linke- of ftuiver. Een Schotfche marck is veertiende half
Pence of ftuiver. Een Zweedfche marck in zilver
hand van de Sambre in 't bisdom Luik.
MARCHOFEST, ftad in Moldavien, aan de rivier doet 6. en een halve ftuiver en 3 penningen, en
in koper twee en een halve ftuyver. Een mark te
Badalach, 12. mylen van JafTy.
MARCHPURG, lands-vorftelyke ftad in Stiermar- Stettin komt met de Zweedfche zilver-mark over
ken aan de Drau , 9. mylen van Grats, benevens een. In Bremen maakt een enkel markftuk 2.koptwe kaftelen, waar van het een de Burg genaamt in ftukken, en anderhalf dubbele of 3. enkele maken
de ftad , en het andere Ober-Marchpurg buiten de een ryksdaalder. In Silefien houd de zware marck
32. Keyzers-ofSileïïer-grofchen, makende 42. en een
ftad legt.
MARCH ROUTE , hiet de weg die een leger in 't halve ftuiver; maar de kleine mark heeft 32. witte
grofchen, 't welk 27. ftuivers 11. penning bedraagt
marfcheren neemt.
MARCHTHAL , een kloofter van de Premonftra- Een marck zuiver goud is 96. ryksdaalders of 72»
tenfer orde aan de Donau in Zwaben, wiens abt een goudgulden, ieder tegen 53. ftuivers gerekent. Een
Pooliche marck is een vercierde munt in Pruifien,
onmiddelyke ryksftand is.
die niet in wezen is, waar naar de gemene luiden
MARCILIANA, zie Marfiglïana.
MARCILLAC , MARIELAC , kleine plaats , bene- hun rekeningen richten; zy maakt 20. Poolfche
vens den titel van een vorftendom in de Franffche grofchen of 60. fchillingen, of 2derde van een Poolprovintie Rouergue, den hertog van Rochefaucault fchen gulden uit.
MARCK BERGEL, zie Berpl.
toekomende.
MARCK BIBERT, is een biftchoplyk Wurtsburgs amt'
MARCIONJTEN , ketters onder de Chriftenen, wier
hooft Mardon in de ide eeuw twe Goden, een in Franckenland , 2. mylen van Neuftad aan de
*'
goeden, die naamlyk het Evangelie ingevoert, en •Aifch.
een bozen, die de wet gegeven had,- itelde, zich. MARCK B R A I T , zie Breit.
MARCK BRANDENBURG, zie Brandenburg,
welven den titel van Jezus Chriftus gaf, het trouM ARCK EINERSHEIM, vlek in Frankenland, dc^
wen verwierp , en de Sakramentèn door vrouwen
bedienen liet. Hy loogchende dat Chriftus een graaf van Limpurg toebehorende.
MARCKEISHEIM, kleine ftad, anderhalf myl bewaarachtig lighaam gehad had , zeggende dat het
maar een fchyn geweeft was; hy itelde twee Chri- neden Breyfach, onder het bisdom van Straatsburg
jftuilen, een die reeds verfchenen was, den ander, behorende.
MARCKEN-HARED, amt en vlek in de Zweedfche
die noch komen, en de Joden verloifen zou. Hy
herhaalde den Doop zo dikwils, als iemant in een provintie weft-Gothland , 6. mylen van Genothgrove zonde vervallen was, en eigende de zaligheid burg.
MARCKGRAAF , is in het Roomfche ryk een voralleen de ziel toe.
<MARCK

, zo wierden by de oude Duitfchen de ftelyke waardigheid, die van den keyzer Hendrik
Ttï
den

sn
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^en Vogelaar haar oorfprong heeft, maar naderhand erflyk gemaakt is, daar het voordezen maar
een amt van zeker perfoon was, en zo veel^ a*s
een mark- of grens- rechter betekende
Hedendaags vind men in 't Roomfche ryk vyf Mansgraatfchappen, naamlyk Brandenburg, Meiiien, Moravien, Lufatien en Baden. Ook voert de Neacrlandfche prov'intie Antwerpen dezen titel. In VranKryk en Italien heeft men een grote menigte van marquizen of markgraven , die egter naauwlyks by
Duitfché en Hollandfche ryke edellieden het kunnen halen.
MARCKGRAAFSTAD, zie OlezJww.

MAR.
afgefchaft, en heeft het regiment van de garde alleen een marechal de Bataille, diQ wel den titel en
de gage daar van krygt, maar zelden zyn amt werklyk oerlent.
MARECHAL DE CAMP, is zo veel als een generaal

majoor, een generaals-perfoon, die den rang onmiddelbaar naaft den generaal luitenant heeft, e n ,
wanneer de troepen opbreken, benevens den marechal de Logis de orde van de marfchroute van den
generaal haak. Zo dra het leger in 't veld trekt 9
zo neemt hy de grote wacht , en maakt den commanderenden generaal de gefchapenheid van 't leger bekent. Zomtyds vind men by een leger wel
twe veldmaarfchalken, na dat het naamlyk fterk is,
en deze nemen beurtelings hun amt waar. Zy behoren brave , ervaarne en verftandige luiden te
xyn, nademaal hun amt niet alleen op het liaan van
een leger betrekking heeft , maar men geeft hun
ook dikwils het bevel over enige detachementen,
en laat hen op zommige plaatzen by belegeringen
de attaque voeren.

•MARCKLEBERG, vlek, een kleine myl van Leip%ig, op den weg naar Borna en Altenburg.
MARCK-LISSA, kleine ftad in opper-Lufatien aan
de rivier Queis, aan de Silefifche grenzen, de heren van Dobfchuts toebehorende.
MARCK-OIDENDORFF, markt of vlek in het ftift
Hildesheim, welk benevens een dorp, dat 'er dicht
by legt, tot het amt Hunnesruck behoort.
MARCK-RANSXALDT , vlek tuiTchen Leipzig en
MARECHAL BES FILLES DE LA REINE , is een
Lutzen , in 't ftift Merfeburg, en onder het amt hof bediende, die voor de logementen en tafel der
Lutzen behorende.
koninglyke princeffen zorg draagt,
MARCK-RIPPACH,L _^~goed in Thuringen, den
MARtcHAL DE FRANCE , is een officier van de
hertog van Eyfenach toebehorende.
Franflche kroon , die in het Franfch an generai ni
MARCKSUHL , fraai marckt-vlek, flot, jacht en des armées da (fry genoemt word, dat is een gehotuighuis in Thuringen, een myl van Eifenach aan re generaal der koninglyke Legers, dewyl naamlyk
de Werra, den hertog van Saxen-Eifenach toebe- zyn bediening met zich brengt dat hy het een of 't
horende.
ander leger commandeert. Zy hebben een ftaf die
MARCKT-SCHEPEN, hiet men die gene, die daag- met leliën bezaait is, ten teken hunner waardigheid;
lyks of weeklyks van een ftad tot de andere, op de en behalven den eed, welken zy by het ontfangen
van die bediening voor den koning afleggen, zwegrote rivieren heen en weer varen.
MARCOMANNEN , waren oude volkeren in Duits- ren zy ook ten dien einde voor het parlement van
-fand, die eerft aan den Rhyn gewoont, en nader- Parys. Zy zyn fcheydrechters der gefchillen, die
h a n d zich in Bohemen neergelaten hebben , ook voornaaralyk over de eer onder den adel ontftaan 9
en hebben luitenant-maarfchalken onder zich, welt e n dele in Illyrien hkar verblyf hadden»
MARDVCK, was in den vorigen oorlog een fterk ke hun byftaan. De eerfte maarfchalken waren geen
fort tuiTchen Duinkerken en Grevelingen in Vlaan- generaals over het leger , maar alleen luitenanten
deren. De Franfchen hebben het, na dat zy Duin- der conftabels van Vrankryk in de koninglyke paarkerken bekomen hebben, laten .Hechten. Maar toen deftallen,en zyn eerft onder de regering van koning
Duinkerken uit hoofde van het Utrechtfche vredens- Filippus Auguftus generaal-luitenants van het leger
tractaat moeft gefiecht worden , heeft Vrankryk geworden. In dientyd waren'er niet meer als twee;
hier op te Mardyck in 't jaar 1713. en 1714. een maar onder Francifcüs I. vier, waar op zy allengshaven en vaart aangelegt, en fterk gefortiikeert, jes menigvuldiger geworden zyn, en daar is geen
ivaar tegen Engeland hevig protefteerde * en in de beftemt getal Wanneer men aan zulk een maartriple Alliantie 1716. tuiTchen Vrankryk, Engeland fchalk fchryft, noemt men hem monfeigneur, en de
en Holland gefloten, het zo ver gebracht heeft, dat de koning van Vrankryk noemt hem couiin.
MARECHAL DE LOGIS of QUARTIER-MEESTER ?
fortificatien en Huizen van deze haven binnen drie
maanden zouden geruineert worden, op dat 'er in wanneer men van het gantfche leger fpreekt, bedat canaal geen groter fchepen, als die zes voet duid hetzodanigen officier, die voor den marfch en
breed waren, inlopen konden, en dat 'er op de het campement zorgt, en die alle dag van den gediftantie van 21. mylen van Mardyck en Duinker- neraal verneemt , waar heen het leger marfcheren
ken nooit weer haven of Huizen zouden gemaakt of zich neerflaahzaL Hy ordonneert de plaats, en
wyitze de overige quartiermeefters van een ieder reworden.
^ MARECHAL DE BATAILLE , is een voornaam offi- giment aan. Hy kieft een plaats tot het quartier des
cier , die den quartiermeefter de poften aanwyft, konings uit, merkt de logementen van de generaalsp.
waar hy het corps de garde van een campement poileert de artillery en marketenders op bequame
plaatxen moet. Hy overlegt met dm veldmaar- plaatfen ; en op den marfch toont hy den generaal
*halk, me tegenwoordig is^de marfch van het leger, de paflages en naauwe wegen aan. Ieder leger heeft
*n ftelt het zelve in flagorde , wanneer zich de ge- een diergelyken marechal de Logis, en van rechtslegenheid daar' toe aanbied. Maar deze bediening wegen moet hy niet alleen dapper zyn, maar ook
is om gewichtige oorxakêri by de Franifchen meeft goede kennis van de geography hebben.
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MARECIÏAL DE LOGIS DE CAYAILSRIB , maakt
MARGüittiER, is een perfoon die het opzichS"
de quartieren voor de ofhciers en foldaten van over de kerk heeft, een koiler.
ayne compagnie , heeft de rol van de ruiters
MARIA DE LEUCA , ftad benevens een voorgeen hun quartieren, bezoekt de ftallen daar hun bergte van den zei ven naam in de Napelfche propaarden Üaan, en vervult weer wat van zadels en vintie Terra d'Otranto aan de Jonifche-zee.
andere equipage afgaat. Hy beftelt het corps de
MARIAGE, huwlyk.
garde daar het behoort, en wanneer de compagnie
MARIAGE DE CONSCIENCE, noemt men, wanmari'cheert ryd hy achter n a , op dat niemand uit neer twe perfonen zich tot een echtelyke by-een
zyn gelederen wyke. ieder compagnie gendarmes woning verbinden , de opentlykc ceremoniën ia
heeft twe marechaux de logis; insgelyk ieder com- den wind flaan , die hun wegens de ongelykpagnie van chevaux-legers of lichte paarden; maar heid van hun ftaat en afkomft of om andere reieder compagnie van de grands-moufquetaires heb- denen mishagen, en zich daar mee vleyen als of
ben 'er zulke zes. Een marcchal de logis d'infan- het verzuim van de opentlyke plechtigheden van
terie verricht by het voet-volk het zelve, wat de weinig gewicht zy.
eerilgenoem.de by de ruitery doet, egter heeft ieder
MARIAGER, een kleine Deenfche koopftad, onregiment van de infanterie maar een quartiermee- der het ftift Arhus in noord-Jutland behorende«,
fter.
legt in 't Cattegat, en heeft een goede have».
MARECHAUSSEE, is een gerichtshof der prevots
MARIA-HUTZING , is een heilige plaats en cape!
des marechaux, en zyn , behaiven die in het paleys niet ver van Wenen, daar het keyzerlyke hof dikte Parys, 180. diergelykc marechauffées in Vrank- wils zyn devotie pleegt, en deed de weduwe van
ryk, daar de prevots des marechaux benevens 7. keyzer Leopold menigmaal blootvoets walvaarteB
officieren uitliet naafte prefïdiaal met alleen het pro* daar na toe. In de kerk aldaar, die onder k l o o
ces der rovers en landlopers opmaken , maar ook fter-Neuburg behoort, wierden den 23. april 17080
in enige andere gevallen het vonnis vellen.
de huwlyksplechtigheden tuffchen zyn keyzerlyke
MARECHIA, ARIMINUS, rivier inltalien, die in majefteit Jozefus in den naam van koning Karel III.
het Appenynlche gebergte ontfpringt , en zich te van Spanjen, en de princes Elifabeth Chriftina vaa
Rimini in de golf van Venetien giet.
Wolffenbuttel voltrokken*
MARENGE, MARVEJOL, MARUEGE, kleine FranMARIA LORETO , word het Paleys genaamt 't
fche ftad in Languedoc , aan de kleine rivier Co- welk in het neder quartier van het hertogdom Kalange.
rinthien op een eyland van de Werd-zee ftaat, era
MARENGE, MERENHOLTZ, vry-heerlyk geflacht het huis van Ooftenryk toekomt.
in het hertogdom Maagdeburg en Bronswyk , 't
MARIALVA, hooftplaats van een graaffchap vatl
welk ook in het Halberftadfche 2,. fchone goederen den zelven naam in Portugaal.
bezit.
MARIANA, was voor dezen een biiTchoplyke ftad
MARETIMO , klein eyland in de middelantfche- op het eyland Corfica, die tegenwoordig geruineert
2ee, niet ver van Sicilien, wegen zyn honing be- is, zo dat 'er niets ais de Dom meer overig is. He£
roemt.
bisdom is naar Baftia verlegt.
MAREVIL , ftad in Poiton aan de rivier Semaigne
MARIANES , SIERRA MORENA , gebergte in Span~
in Vrankryk.
j e , 't welk zich van 't ooften ten weften, van de
MARGAB, rivier in Perzien in de provintie Co- rivier Guadarmena tot aan het einde der provintie
rafan, welke zich in de rivier Gehun ftort.
Eftremadura uitftrekt; het deel ten ooften hiet la Na~
M A R G A N , ftad in Indien , op het eyland Sal- vas de Tolofa, en de pas aldaar word Puerto Mufette, waar van zy de hooftftad is, en daar de Je- radal genaamt.
é
zuiten een collegie hebben, waar in zy zich beMARiANts, zie Larrons.
moeien om de ongelovigen tot het Chriftendom te
MARIANO, MARLI ANO, kleine ftad in het herbrengen.
togdom Milaan, tuffchen de beyde rivieren Sevefe
MARGARETH-SAND, fand-banck in de Noord-zee, en Lambro, wier bezitters zich graven van Mariano
aan de noord-zy de van de Engelfche provintie fchryven.
Kent.
MARIB , ftad in 't gelukkig Arabien, in het vorMARGARITA, het grootftc van de Antillifche ey- ftendom Fartach, aan een meir gelegen.
landen Sottovento in zuid-America, 't welk de HolMARIBO, Deenfch fteedje op het eyland Laland,
landers toekomt en onvruchtbaar is: evenwel wor- daar eertyts een fchoon nonne-kloofter ter eren van
den 'er de fchoonfte paarlen van gants America ge- de H.Brigitte gefticht is,waar van men tegenwoorvifcht. Het word door een canaal, dat 8. mylen dig de puinhopen noch maar ziet.
breed is, van het vaite land afgefcheyden.
MARICE , Turkfche ftad in Bulgarien aan den
M A R G A T E , MARGUET, zie Marygate.
Donau.
MARICO, beveftigde en volkryke ftad op het eyMARGERSREUT, markgraaflyk Bayreuts rent-amt
land Tidor, 't welk een van de Moluckfche eylanin Franckenland.
den is, daar zich enige Portugezen hebben neergeM A R G O T , betekent zo veel als Grietje.
MARGUZZA , kleine ftad in het graaffchap Ang- laten.
MARIE L A C , zie Marcillac,
hkr% in het hertogdom Milaan, aan het kleine meir
MARIEMONT , zie Marienhurg in Henegouwen»
Margozza,
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MARIEK GROSCHEN , een zilvre munt in t LuMARIENBÉRG, bergftad in Meiffen , keur-Saxen
toekomende, aan de Boheemfche grenzen, 4- myl. neburgfche en Bronswykfche, welke 8. goede penningen geld, en waar van 'er 36. een ryksdaalder
van Commothau, en 7. van Dresden.
MARIENBERG, benediktyner abdy op een berg 0^40. ftuyvers uitmaken. In het graaffchap Lippc
is 't ook wel een kopere munt,en maakt ee-n main Tyrol aan de Eifch.
,, _ . ,
rien-grofchen 6. penningen, in het ftift Paderborn
MARIENBERG , adelyk nonnen-kloofter in het
7- in 't Corveyfche en Ravensbergfche 12. ligte penTrierfche gebied op den Boppartsberg aandenRhyn, ningen. De koning van PruiiTen heeft ook onlangs
van de Benediktyner orde.
/,.,..,
begonnen diergelyke dubbele en vierdubbele maMA*RIENBORN, Luiters adelyk-juffren ftift in het rien-grofchen te munten. Een marien-.gulden
hertogdom Maagdeburg, niet ver van Sommerfe- maakt 20. marien-grofchen, of 13. goede-grofchen
burg.
4- penningen.
MARIENBORN, refidentie van een graaf van IfenMARIEN-HULF , een devote plaats en fchone
burg-Budingen in Wetteravien, is voor dezen een kerk een quartier uur van Wenen, buiten de burgnonne-kloofter geweeft.
poort gelegen,daar men het mirakuleufe vrouwenMARIENBRUNN, voornaam Capuzynen kloofter in of zo genaamde PafTauer-beeld, en een Superior, beneder-Ooftenryk, tuffeken Stein en Crems.
nevens 9. Barnabiter vaderen vind.
MARIENBRUNN, zie Sar.
MARIENHUSEN, ftad in Liefland, de kroon Po^
MARIENBURG, kleine ftad benevens een flot in
len
toekomende.
de provintie Letten in Lyfland , aan een klein
MARIENLAND, zie Mariland.
meir, 10. Zweedfche mylen ten ooiten van WolMARIENMUNSTER y een Benediktyner abdy in 't
mer, welke de Mofcoviters 1701. verovert en verbisdom Paderborn in Weftphalen.
brand hebben.
MARIENRODE , een Benediktyner abdy in het ftift
MARIENBURG, ZO hiet het flot te Wurtsburg in
Hildesheim, omtrent een halve myl van de ftad
Franckenland.
MARIHNBURG, waiwoodfehap in 't PoolfchPruis- Hildesheim onder keur-Hanover behorende, word
fen. De hooftftad voert den zelven naam , legt ook anders Baecerode genaamt.
MARIENSAL , anders KONINGINNE KLOOSTER , een
aan de rivier Nogat, en heeft een fterk flot, daar
Ciftercienfer nonne-kloofter in de ftad Altbrun in
de Luiterfchen één kerk buiten de Had hebben.
MARIENBURG, hooftftad van het lerfche graaf- Moravien, dicht onder de veiling Spielberg.
MARIENSEE, Luiterfch adelyk jufFren-kloofter fn
fchap Queenscounti.
MARIENBURG , kleine maar fterke ftad in Hene- 't Hannoverfche vorftendom Calenberg.
MARIENSTADT, kleine ftad aan het Wener meir
gouwen, aldus genaamt naar de Öngarfche koningin Maria, een Sufter van Karel V. wyl zy het als in weft-Gothland, is door koning Karel XI. ter ere
gouvernante van de Nederlanden op zyn order tuf- van zyn gemalin geboyd.
MARIENSTERN, MORGENSTERN, Katholyk nonfchen twee wateren , 4. mylen van Rocroix in
Champagne 1.541. heeft laten bouwen. In den oor- nenkloofter en abdy van de Ciftercienfer-orde in
log over de Spaanfche Succeffie in 't begin dezer opper-Lufatien, 2. mylen van Bautzen.
MARIEN THAL, Katholyk kloofter en nonnen-abdy
eeuw hében de Hollanders deze plaats ingenomen.
MARIENBURG » kleine beveiligde ftad, berg-flot van de Ciftercienfer-orde in opper-Lufatien, i.myl
en heertykheid in Lotteringen, 7. mylen van Nan- van Zittau.
MARIEN THAL , Luiterfch kloofter en abdy niet
cy, tuflehen de Linder-en Gartet-zee.
ver van de-ftad Helmitadt in 't Bronswykfche. Een
MARIEN-CULM, zie Culma.
MARIENDALE , abdy in'i Luxemburgfche, 1.uren ProfefTor in de Theology uit Helmftadt is 'er altyd
abt van.
yan de ftad van dezen naalh.
MARIEN EINSIDELN , zie Einfdel,

MARIENTKAL, zie Mergenthem.

MARIENTRAUT, flot in de neder-Palts, een myl
grote eylanden in de Noord-zee , 20. mylen ten van Spier.
MARIENWALDE, voordeze een kloofter, nu een
weften van de Mexicaanfche kuiten in noord-Amevlek en anit in de nieuwe-marck-Brandenburg.
rica.
MARIENWATER, zie Goch.
MARIENFELD, zeer ryk en prachtig kloofter van
MARIENWERDER , ftad en flot in het landfehap
de Benediktyner-orde in 't ftift M unit er.
MARIENFLIESS, adelyk juffren-fticht in de Prie- Hockerland in 'tBrandenburgs-Pruiflen,aan dePom»
gnits*, in de marek-Brandenburg, aan de Stepenits, merelfche grenzen en aan de Weichfel, 24. mylen
van Koningsberg.
hoort den koning van Pruiffen toe.
MARIENWERDER , adelyk jufFren-kloofter , een
MARIENFORT , of FORT DE S. MARIE aan den
linken oever van de Schelde, 2. mylen beneden half myl van Hannover by Stockem.
MARIENZELL , kloofter in opper-Stiermarken aan
Antwerpen in het land van Waas in Ooftenryksde Ooftenrykfche grenzen, waar na toe een beroemBrabant.
MARIEN-GARTEN , Luiterfch vrouwen-kloofter de bedevaart is.
in het voiftendom Calenberg, niet ver van Gót- MARIENZELL, beroemt kloofter en vlek in Zwatingen t den keurvorit van Hanover toekomen- ben, niet ver von Rothweil.
4c
MARIENZELL, Ciftercienfer kloofter in Beyeren,
aan.
MARIEN EYLANDEN, 3. onbewoonde en taamlyk

MAR.
aan de Boheemfche grenzen by liet fbt Preimberg.
MARIGALANTE, een van de Antillifche eylanden
Barlovento in noord-America. Het is zeer vruchtbaar, ziet van buiten als een bofchje uit, en word
zedert 1648. van de Franfchen bezeten, die 'er een
veiting op geboud hebben.
MARIGNANO, MERIGNANO, kleine ftad aan de

rivier Lambro in het Milaneefche gebied, welke
den titel van een markgraaffchap voert, waar van
bezitter is de Marquis de Medici.
MARYLAND, landfehap in Canada in noord-America , 't welk ten zuiden Virginien , ten noorden
nieuw-Yorck, en ten ooiten de Noord-zee tot grenzen heeft. Het hoort de Engelfchen toe, is vruchtbaar, en de grootfte handel valt in tabak.
MARINE, groot Franfch vlek en flot op het eyland van Vrankryk , in het Franfche landfehapje
Vexin, niet ver van de kleine rivier Viofne.
MARINE, hiet de fcheep- of zee-vaart, de zeekunft, het gezamentiyke zee-volk,en in 't gemeen
alle zee-zaken.
MARINEN-GELDÏR , is een bepaalde zomme
gelds, die in de koninglyke Pruiffifche landen voormaals van de nieuwe amptenaars aan het Marinecollegie te Emden, maar nu aan de bedienings-kas
te Berlyn betaalt moet worden.
MARINGUES, ftad in de Franfche provintie neder- Auvergne, daar zich de rivier Murge met de
Allier verenigt ; hebbende aan de laatfte rivier
een haven, die tot den koophandel welgelegen is.
Zy hoort den hertog van Bouillon toe.
MARINIER, is een officier, welke over de toerufting der fchepen geftelt is. De mariniers zyn de
volgende: de Schipper , de bootsman , de Huurman, de boiTeman, de opper-fcheeps-timmerman,
de opper - zeylmaker, enz. Zomtyds worden de
matrozen of bootsknechten Mariniers genoemt, verders hieten die gene z o , die de grote vaartuigen op
de rivieren trekken.
MARINO, vlek in 't hertogdom Milaan, 5. mylen
van de ftad Milaan.
MARINO, kleine ftad, 3,Duitfche mylen van Rom e n , in den kerkelyken ftaat, welke benevens haar
gebied den vorft Colonna toebehoort.
MARIO, berg aan den Tiber, dicht by Romen,
waar op fchone wynbergen ftaan.
MARIQUITES , wilde natie in zuid-America in
Braillien tuflehen Pernambuco enBahia de todos los
Santos wonende.
MARISNIC , ftreek lands in het koningryk Andaloufien, welke zich van Palacios tot aan Lebrixa
nitftrekt, en vol moeraffen is.
MARISSFEID, fchoon ilot in het vorftelyk graaffchap Henneberg, 2. uren van Meiningen, komt
de heren iMarfchal toe,
MARITIMO , klein eyland in de middelantfchexee, niet ver van de Siciliaanfche kuften, ten westen.
MARÏZA , grote rivier in Roinanien, in Europeefch Turkyen , welke in het Macedonifch gebergte ontfpringt, eu zich in den Archipel ftort.
MARHAN, gebergte in ! t kojaingryk Fez in Afri-
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ca, t welk zeer hoog en koud is, en van volkeren , Bereberes genaamt, bewoont word.
MARKASIEW, itad in Engeland in de provintie
Cornwall.
MARKATHA, ftad in Ehiopien, aan een grote ri*
vier, die zich by de ftad Hak in den Nyl ftort. Zy
is klein maar volkryk.
MARKET-JEW, kleine ftad aan 't weft einde van
Engeland, in de provintie Cornwall.
MARKETRASIN, ftad in Engeland, in het graaffchap Lincoln, by den oorfprong van de rivier Ankam.
MARKIRCH, ftad in opper-Elfas, in Loberthal,
aan de Lotteringfche grenzen.
MARKOWIZ , MAKOWIZ , fterk flot en pas tegen
Polen , in het Ongaarfche graaffchap Zips , een
uur van Bartenfeld.
MARIE , kleine ftad aan de rivier Serre in Tierache in Picardyen.
MARLEBOROUGH, MARLEBERG, MARLEBRIDGE*

of MARLINSBOROUGH, ftad in Engeland in de provintie Wilt , aan de kleine rivier Kennet , benevens een graaffchap van den zelven naam, waar
naar de Engelfche hertog van Marlebourg den titel gevoert heeft, die wegens zyn onvergelykelyke krygsdienften van den keyzer tot den Ryks vorftenftand
verheven wierd , en met de heerlykheid Mindelheim in Zwaben onder den titel van een vorftendom
in 't jaar 1705. beleend is; maar by de grote verandering der ftaatsdienaren in Engeland in 't jaar
1711. van alle zyne ampten berooft wierd. Na de
dood van koningin Anna wierd hy weer in al zyn
vorige waardigheden herftelt, en 1714. heeft hy uit
kracht van het Badenfche vredenstraétaat het vorftendom Mindelheim weer aan keur-Beyeren afgeftaan. Zyn naam was John Churchil, geboren 1648.
en ftierf den 17. Juny 1722-. zonder nianlyke erven,
Zyn nagelate weduwe is Zara, jongfte dochter van
den ridder Richard Jennings in het graaffchap Herford? en zyn dochter Henriette, door haar huwlyk
gravin van Godolphin, heeft den titel als hertogin
van Marleborough aangenomen. De gemelde itad
heeft in de 13de eeuw de eer gehad dat de grote
vergadering der Ryks-ftanden daar gehouden is,
waar in de zwevende gefchillen tuiïchen koning
Hendrik III. en den adel door een Parlements-befluit uit den weg geruimt zyn, 't geen noch Statuturn de Marlborough hiet, en een aanzienlyk ftuk
der Engelfche Rechtsgeleertheid , voornaamlyk in
zaken die de geeftlykheid betreffen , uitmaakt,
M AR LIA NO , zie Marïano.
MARLOCO, ftad in Engeland, in het graaffchap
Buckinghan>
MARLOFSTEIN, een biftchoplyk Bambergs amt in
Franckenland.
MARLOW , kleine ftad en amt in 't hertogdom
Mecklenburg.
MARLOW , ftad in de provintie Barck in Engeland.
MAALY, luftflot van den koning van Vrankryk,
4. mylen vanParys, daar Lodewyk XlV.demeefte
ftaatsvergaderingen hielt , en daar hy niemand als
zyn Raden gehoor gaf,
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MARLT, nieuw aangelegt lufthuis van denCzaat, benevens een Mahometaans priefier heeft ; edoch
niet ver van Petersburg, daar fchone fonteinen te moeten zy van hun 15. jaar af den keyzer van Marocco jaarlyks den tienden penning van hun vermoaien zyn.
. .
. _ri
MARMANDE , ftad in Vrankryk in het landfchap gen geven. De koning, die zich in 't gemeen keyzer laat noemen, heerfcht tefïens ozer Fez, Tah»
Agenois by de Garonne.
. ,
let, Sus, Tetuan, Darha, Tremefen en SegelmefMARMARIQUE , landfchap in t komngryk Barca f~, 't welk de gantfche landitreek is, dien^ de Roin Africa.
rr,
r
r
meynen Mauritania Tingitana genoemt hebben. Hy
MARMAROS, MARAMAROS, graafichap of geïpan- geeft voor dat hy in rechte linie van Mahomet
fchap in opper-Ongaryen, aan de Poolfche gren- afftamt , waarom hy zich Cherif of Xeriph v?n
zen wiens opper-Gefpan of Comes onder de itan- Mahomet noemt. Daar is geen potentaat in de weden 'van Zevenbergen zitting en Item heeft.
reld, aan wien zo wel uit vrees der gruwlykeitrafMARMIROLO, fchoon lult-flot in het hertogdom fen, als ook uit bygelovigheid van zyn bedienden
ïvjantua, niet ver van de ftad Mantua, waarin 2,80. en onderdanen zo grote gehoorzaamheid bewezen
vertrekken zyn.
word , zynde de tegenwoordige genaamt Muley
MARMORA , MARE DI MARMORA , PROPONTIS, Abdalah.
is een zee-boezem van de Middelantfche zee, tufMAROCCO, hooftitad van de provintie van den
fchen Romanien in Europa en Natoliën in Azien, zelven naam, aan de rivier Niïis, is hedendaags
zy word door de zee-engte der Dardanellen met den niet meer in 't vorige aanzien , maar zeer geruiArchipel, en door de zee-engte by Conitantinopel neert, voornaamlyk dooreen aardbeving, in lept,
met de zwarte-zee verenigt.
1719. voorgevallen.
MARMORA, een beroemt roofneit benevens een
MAROILLES, abdy in Henegouwen, een uur van
haven in 't Afrikaanfche komngryk Fez aan de zee Landrecy.
di Marmora, welke plaats in 't jaanóSr. den SpanMAROLFSTEIN, zie Marlofflem.
jaarden door de Moren afgenomen wierd, en teMARONITEN, zyn Chriitenen in de Levant, die
genwoordig onder den gouverneur van Salée be- een by zondere gezintheid uitmaken , zynde hun
hoort. In de haven kunnen wegens de menigvul- Godsdienit uit de Roomfche enGriekfche te zamen
dige zandbanken maar lichte en uitgeloite vaartui- geilelt. Zy bewonen in Syricn den berg Libanon,
gen in lopen. De vlakte van Marmora is een zo hebben hun Patriarchen, gelyk ook hunne aartseffen land, als of het door de kunit zo toebereyd biflehoppen en prieiters; evenwel zyn zy zo arm,
was, en (trekt zich 5. mylen in de lengte en over dat de prieiters en de meefte biftchoppen van da\
de 20. 'm de breedte uit.
arbeyd hunner handen leven moeten. Zy hebben
MARMORA, de eylanden van Marmora zyn 4-ey- zich ook veücheide maal met de Roomfche-kerk
landen in de zee van Marmora , waar naar ze zo verenigt, en p^-us Gregorius de XIII. heeft te Rogenoemt zyn, naamlyk Marmora , Avezia, Con- me een Coïlegic geiiicht, waar in de jonge Marotalli en Gadaro. Marmora is het grootite van allen, niten'van de Jezniten geinformeert, en naderhand
en deszelfs hooftitad voert denzelven naam. An- weer naar huis gezonden worden.
dere tellen 'er 5*, en noemen ze Marmora, BafciaMAROS, MAROSCH, een grote rivier in Ongaliman, Echnich, Baglia en Imaral. Derzelver grond ryen, de in 't Carpatifch-gebergte in Zevenbergen,
is zo goed , dat zy byna gants Conitanünopolen ontfpringt, en zich tegen overSegedin in deThenTc.
voor een redelyken prysmetwyn voorzien kunnen. giet.
MARNE, grote rivier in Champagne, byLangres
MARÖSTICA, MOROSTICA, vefting in Vicentino
ontfpringende , en zich boven Parys in de Seine in 't Venetïaanfche gebied. Daar zyn z. kartelen,
ftortende.
en de ftad is met redelyke fterke muren voorzien.
MAR o , kleine ftad aan de Genueefche kuiten in
MARPACH, vlek in neder-Ooftcnryk, niet ver
het dal Maro , die als een markgraaflchap tot het van Ips.
vorftendom Oneglia , en den hertog van Sayoyen
MARPACH, zie Marbacb.
toebehoort.
MAR PUR G , hooftitad van een vorftendom aan»
MAROCCO, koningryk inBarbaryen in Africa, en de Lohne in opper-Heifen, benevens een fterk ilot
een deel van oud Mauritanien, 't welk ten noorden en Univerfiteit, die 1526. gedicht is, den landgraaf
aan het koningryk Fez, ten ooften aan Segelmefle van Heiïen-CafTel toebehorende, 9. mylen van Gafen Durha, ten zuiden aan Theflet en ten weiten fel, en even zo veel van Frankfort aan den Main.
tan de Atlantifche-zee grenft. Deszelfs zeven pro- Hier is de beroemde kerk van de H. Elizabeth,
vintien zyn Ducala, Hea, Sufa, Guzula, Maroc- en daar by het huis van de Duitfche orde, waar in
co, Hafcora en Tedles. Het is ryk van was, a- een Duitich-heer en land-eommandeur woont.
mandelen , koper en kamelen , maar anders zeer
MARQUARTSTEIN, een flot aan de rivier Acha in
dor, vol bergen en zand, en brengt daarom wei- opper-Beyeren, in 't rent-amt Munchen.
nig koorn voort. De inwoners zynMahometanen,
MARQUE, rivier in Walfch-Vlaanderen, aan de
en hunnen koning als flaven onderdaan; ook hou- grenzen van Artois ontfpringende, en boven Ryffel
den 'er zich veel Joden onder hen o p , die grote in de Deule vallende.
fchattingen betalen moeten. Daar zyn in dat land
MARQUETENTERS, zyn kramers die het leger of
ook veel Arabieren , die heen en weer zwerven, andere foldaten volgen , en levens-middelen mee
onder tenten wonen, en zich in zommige claffen voeren, om de zelve aan het krygsvolk te verkoverdelen , waar van ieder een eigen opperhooft,
pen,

MAR,
pen, of die wegen de 'zelve oorzaak by de garnizoenen zyn.
MAROüETT£,een abdy omtrent RyfTel in Vlaanderen.
MARQUIS, is in Vrankryk de titel van een heer,
die een aanzienlyk gebied bezit, 't welk door een
koninglyke bul tot een marquifaatof markgraaffchap
verheven is. In Engeland hebben de marquifen
hun rang onmiddelyk na de hertogen, en alzo voor
de graven; maar in Vrankryk na de graven. Doch
de verftandige Franfchen maaken zelfs onderfcheyd
tuflchen een Duits markgraaffchap en een Franfch
marquifaat, en noemen darom de Duitfche markgraven nooit les Marquis, maar les Marggraves.
MARR , zie Mar.

MARRANE , is een fchimpnaam dien men den
Spanjaarden geeft, welke verdacht zyn van Joden
of Mahometanen voortgefproten te zyn.
MARRAVEDIS, zie Marautdïs

MARRIS, provintie in noord-Schotland, benevens
den titel van een graafichap.
M A R R O , METAURO, rivier in Calabria oltra in
Napels, die in 't Appennynfche gebergte ontfpnngt,
en zich in de Tofcaanfche-zee ftort.
MARS,was by de oudeheydenen de zo genaamde krygs-God, werd in de couranten zelfs dikwils
voor den oorlog gehouden.
M A R S , MAST-KORF, is een ronde gallery, dat

rond om de maft gar.t, dienende door hulp van de
hooft touwen die daar over gefpant ftaan, om den
malt te beveiligen , en ook voor de manVklimmers,
die daar op gemaklyk naar boven kunnen komen
om haar werk te doen en de zeylen te regeren, ten
welken einde enige repen ladders gewys dwars daar
over geilagen zyn. Op de grote Sliepen heeft men
'er vyf, te weten de grote-mars, de boven-mars,
de Focken-mars, de voor-mars, en de bünde-mars.
Op de boven - mars houd een matroos alle uren
fchildwacht, om in volle zee naar het land of naar
vyandlyke fchepen om te zien.
MARS-ZEYL , is het zeyl 't welk aan de grote
fteng van den rmddelilen maft gevoerd word. Het
voor-mars-zeyl voert men aan de focke-fteng; maar
het touw, waar door men dit zeyl ophyft en neerlaat, hiet voor-mars-zeyls val.
MAUS-ZEYLS-VAL , is het touw, waar mee de
rnars-zeyls-ree opgehyft en neergelaten word.
MAS.."AL ? vlek aan de rivier Seille in Lotteringen,
5. mylea van Nancy , 't welk zo wel wegen de.
moeras als de aangelegde werken zeer fterk is, en
de kroon Vrankryk toekomt.
MAUSALA, een rivier, en ook een beveiligde en
volkryke ftad in Val di Mazara in Sicilien, op de
weftlyke kuil.
MARSALQUIVIR , MAZARQTJIVIR, veiling, bene-

vens een haven aan de Africaanfche-zee, aan de
kuil van Barbaryen, by de ftad Oran, hoorde voor
deze de kroon Spanjen t o e , maar wierd 1708. van
de Algerinen verovert, en het garnifoen van 1600.
Chriftenen tot flaven gemaakt.
MARSANF , klein landfchap in de provintie les
Landes in Gafcogne, de vorftelyke Lotteringfche
linie van Armagnac toekomende,

MAR.
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MARSCH , i-3 een order die het leger houd in het
voorttrekken van de eeneplaats naar de andere, en
beftaat meeil in drie linien, nademaal het voetvolk
de voorhoede, de artillery en bagagic het middelfte
deel of Corps de Bataille uitmaakt, en de ruitery
de achterhoede heeft.
MARSCH, generale marfch,is een foort van trom»
melilag, die het eerft gellagen word, wanneer 'er
een marfch of andere verzameling van het krygsvolk gefchied, en betekent zo veel als dat zich de
zoldaten moeten vaardig maken. Een half uur daar
na word de vergadering geflagen, en kort daar op
de marfch.
MARSCH blaz'en is het teken 't welk de veld
trompetters geven als het leger zal opbreken.
MARSCHALK, dit woord komt noch van de oude
Duitfche fpraak af, en beduid een ftalmeefter, ltalamtenaar: naderhand is het tot een eer-titel ook
tot een adelyk geflacht-v/oord geworden, en word
zo wel by civile als krygs-bedieningen gebruikt,
heeft ook menigerly neven-titels gekregen, als
aarts-marfchalk, erf-marfchalk in 't Roomfche ryk
en deszelfs vorftendommen. Aan 't hof heeft men
opper-marfchalken , hof- huis- reys- en fouriermarfchalken. In den oorlog veld-marichalken ,
enz.
MAR SCHALK , opperfte maarfchalk des groot-hertogdoms Litthauen. Zie Croons* Groot- Marfch alk 'm
Poten.
MARSCHLAND, zie Mafchland.

MARSCHLANDE, een Moeraffig landfchap in Engeland in de provintie Norfolck aan de rivier Oufe,
't welk fchone weylanden heeft; maar de overstromingen van de zee zeer onderworpen is.
MARSCH-ROUTE , zie March route.
MARSDIEP, zee-engte tuflchen TefTel en NoordHolland , door de welke men uit de Duitfche-zee
in de Zuider-zee komt.
MARSJILLE, grote en fchone koopilad in Vrankryk aan de kuil van Provenee, benevens een zekere haven, die met twee citadellen voorzien is,
en een biflehop, onder het aartsbisdom van Arles
behorende. Zy word in 4. quartieren verdeelt,
waar van ieder zyn eigen hooftman en enige amtenaren, ook een byzondere hooftkerk heeft. Zy
is van vele fchattingen, en inzonderheid van den
Ban en Arrier-Ban bevreyd, en heeft een gants
andere regering als Provence. De omleggende landftreek is vruchtbaar en vermaaklyk, daar de burgers veel duizent lufthuizen hebben, die zy Baftidides noemen. Hier leggen de Franfche galeyen 9
en daar is een fchoon tuighuis , waar in zy geboud worden. De ftad wierd 1720. en 1721. door
een gruwlyke peil aangetaft, en de meefte inwoners daar door weggerukt.
MARSICO Nyo>o, kleine ftad in Napels in Principato Citra benevens een bisdom, onder het aartsbisdom van.Salerno behorende.
MARSICO VECCHIO, kleine ftad in Bafilicata ,aara
de rivier Acri in Napels.
MARSIGLI , graaflyke familie in 't Boloneefche
gebied, waar uit de beroemde graaf Aloyfius Ferdinandus Marfigli gefproten is, een gcleert heer,

fiö

MAR;

en een lid van de koninglyke Sociëteit in Engeland,
In den vorigen Turkfchen oorlog was hy keyzerlyk generaal-veld-marfchalk, en heeft na den Carlowitfchen vrede de grensfcheydmg m namen des
keyzers met de Turkfche mmifters verhandelt en
afgedaan. Maar hy raakte naderhand door al te
fchielyke overgaaf van de vetting Brifach met
fchande uit den keyzerlyken dienft,en wierd 1708.
generaal luitenant over de pauüyke troepen in Itaïien; maar na dat dezelve kort daar op afgedankt
wierden, is'er een gerucht geweeft dat hy van den
paus een ryke abdy in Italien gekregen heeft. In 't
jaar 1715. raakte hy met den pauflyken gouverneur
van Ancona den heer Stampa over hoop, en daar
over in 's pauilen ongenade, wierd ook naar Bolognegebannen, daar hy naderhand een geleert genoodfchap heeft opgerecht,
JVÏARSIGLIANA, MARCILIANA , is een middelma-

MAR:
MARTAVANEs'jZyn grote aarde potten ,'• als zwart
gevernift porcellyn uitziende, en Vorden in 't koningryk Martaban in Siam gemaakt, daar zich 't
water, wyn, oly, en andere vochten wel in houden , warom zy door geheel ooiten hoog gefchat
worden.
MARTEGRES , ftad benevens een zee-haven in
Provence in Vrankryk.
MARTEL, voorgebergte op het eyland Coriïca,
dat zich in 't Liguftifche-meir uitftrekt.
MARTELAREN, zyn de gene die Chriftus belyden, en zich daar over hebben laten martelen en
ter dood brengen; ook daarom in de Roomfche
kerk als heiligen en befchermers geëert en aangeroepen worden.
MARTELAREN (POLITIEKE),zyn die gene, welke

om wereldlyke heerfchappy en deszelfs belang goed
en leven voor hun opperheer wagen, gelyk den
Napelfchen graaf Don Carlo Sangro overgekomen
is, welken de hertog van Anjou in 't jaar 170Z,
door den beul opentlyk te Napels heeft doen onthoofden , wyl hy de Ooftenrykfche party niet wilde verlaten.
MARTIALISCH, dapper, manhaftig, op zoldaten
wyze.
MARTIGUES , ftad in Provence , benevens den
titel van een vorftendom, den hertog van Vendome
toekomende. De grote zee waar aan zy legt word
la Mer du Martigues genoemt , uit welke men
door een vaart in de Middelantfche-zee komen kan,
MARTINACH, ftad benevens een berg-flot in 't
Wallifer land aan de Rhone in Zwitzerland.

tig Venetiaans fchip, 't welk in de golf van Venetien en op de Dalmatifche en Epirifche kuiten gebruikt word. Het heeft een groot vierkant voorkafteel , hebbende de grootfte Marfigliana vier
maften, maar de kleine geen achter-maft. De lading is omtrent 14.of 15000. centner,en den naam
heeft het daar van, dewyl het 't beeld van St.Marais voert.
MARSILLA, een plaats op 't eyland Madera, die
de Franfchen 1708. plunderden.
MARSILLAN, kleine ftad in neder-Languedoc in
het bisdom vanAgde, daar de rivier Leyraut in de
Middelantfch e-zee valt.
MARSONOWITS, groot eyland in de Mofcovifche2ee, onder de provintie Dwina behorende.
MARTIN CAPILLARTIN, voorgebergte op de kusMARSTETTEN, flot, vlek en heerlykheid inZwa- ten van het Spaanfche koningryk Valentia.
ben, by de rivier lier, niet ver van Memmingen,
MARTINIQUE,MATANINO 5 een van de Antillifche
den graaf van Konigfeck toekomende.
eylanden Barlovento in America , daar zich de
MARSTRANÖ, zie Mafirand.
Franfchen zedert 1635. nedergezet en zo uitgebreyd
MARSWINSHOLM, zie Marwimholm.
hebben, dat het tegenwoordig het volkrykfte van
MAR T A , hooftftad van 't kleine koningryk van alle Antillifche eylanden is , evenwel bezitten de
den zelven naam in het landfchap Malabar op het Caraïben noch het Ooftelyke deel Het heeft 45.
half eyland van Indien, aan deeszyde de Ganges in mylen in den omtrek, is ryk van tabak, zuiker,
Azien.
kaneel en boomwol, en wierd 1693. van de EnMARTABAN , koningryk in het half eyland van gelfchen zeer geruineert. Anno 1717. ftonden de
Indien, aan de overzyde van de Ganges in Azien, inwoners van dit eyland tegen den Franfchen goubenevens een ftad van den zelven naam , welke verneur op , plakten hem in et zyn volk op een
een goede haven heeft. Het hoort tot het koning- fchip, en zonden hem naar Vrankryk. De oorzaak
ryk Pegu.
was, wyl hy de Engelichen verboden had levensMARTABAN, de golf van Martaban of Pegu is middelen op het eyland te brengen, en daar door
een deel van de golf van Bengale, aan den mond een duurte veroorzaakte.
van de rivier Pegu, tuflchen de kuften van Pegu
MARTINITS, oude voorname graaflyke familie in
en Martaban in Azien.
Bohemen, die altyd grote eer-amten aan 't keyzerMARTALÖSEH , zyn enige luiden in Albanien, lyke hof bezeten heeft.
Croatien, en Dalmatien, die wel het Chriftendom
MARTINOW, ftad in het waiwoodfchap Ruffien
belyden, maar zich evenwel met de Morlaquen en in Polen.
ander boos gefpms op roven en plunderen leggen,
MARTINSBURG, zo noemt men het keurvorileen heimlyk op de Chriften-kinderen paffen, om de- lyke reiidentie-ilot te Ments.
zelve aan de Turken te verkopen, Zy verftaan aïMARTINSTEIN, fteedje beneden aan een hogen
ïerly taaie , en verkleden zich in allerhanden berg aan den Hondsrug, by Montingen, aan de ndrachten.
vier Nahe.
MARTINSWAND, zie Zkle.
MARTANA,klein eyland in het meir van Bolfena
in Italien, aan de grenzen van den kerkelyken ftaat
MARTORANO, kleine en tamelyk woefte ftad m
en des hertogdoms Cafeo, waar op maar een kerk Calabria citra in Napels, benevens een bisdom, onftaat.
der den aartsbiffchop van Cofenza behorende.
MA*-!

MAR. MAS.
MARTYRÖIOGÏUM, is een boek, waar in de |fê*
'dachten ifTen der H, Martelaars op ieder dag aangetekent liaan.
M^viAM, ^ M * R « f l « , Kieme plaats in de provintie Alentejo in Portugaa], aan de grenzen van
liet Spaanfche Eftremadura, tulTchen Valencia d'Alcantara en Portalegre, welke 1705. door de bondgenoten gebombardeert wierd.
MARVEÏL , abdy de Auguftyner Munniken omtrent Arras in de Ooftenrykfche Nederlanden.
MARVEJOLS, ftad in de Franfche provintie Gevaudan in Languedoc, ilont 1721. veel van de peil
uit.
MAR VIL I E , klein e ftad in Luxemburglche gebied,
ten dele de kroon Vrankryk, ten dele den hertog
van Lotteringen toekomende.
MARVISIA, zie Almlfla.

MARWIN, grote revier in zuid-America in Brafilien.
MARWINSHOLM , fchoon ilot in Schonen , een
half myl van Yilad, hoort de Konigsmarkfche erven toe.
MARXBURG, zie Brauhacht

MARXHAUSEN ,, een van de 4. grote gafthuizen in
'Heften, een uur van Naumburg, waar in over de
400. gebreklyke vrouwsperfonen gepleegt worden.
MARYGATE, MARGATE, MARGUET, is een rede

voor de fchepen op de Teems, die uit Holland
naar Engeland komen, en is zeer tequaam om te
landen.
MARZA, klein land en hertogdom in Napels, in
de provintie Abruzzo olteriore.
MARZERA , zie Agojla.

Wyl zy ïo klaar is dat men 'er byna door tkn kan;
De ftad Mafcate heeft een haven , hoorde voor
dezen de Portugiezen t o e , maar zy zyn 'er van de
Arabieren weer uitgedreven.
MASCHLAND, MARSCHLAND, hiet men in "t ge-

meen in neder-Saxen al het vette en ingedykte land
aan de Elf; maar inzonderheid worden de 4. landen
Tollenfpiecker, oude Gamme, nieuwe Gamme eri
Korfchlaak, welke de lieden Lubeck en Hamburg
in 't gemeen bezitten, en onder het amt Bergerdorf
behoren , werdende door de Elf van het Luneburgfche afgezondert, met dezen naam • genoemf.
Zy zyn omtrent het jaar 1420. van Frederik den
IV. hertog van Luneburg, aan deze fteden erflyk
en in eigendom gegeven. In tegendeel beduid Geeft
een land dat een vatten grond heeft, en niet aam

de Elfkgt.
MASCON , MACON , ftad in het landfchap Mafconois, in het hertogdom Burgundien aan de Saone,
waar over eene ftene brug legt. Zy heeft een Balluagie en een bisdom, onder den aartsbifïchop van
Lion ftaande. De wyn die hier waft is de befte
van de Burgundifche.
MASCULIT,is een Indiaanfche floep,wiens boord
met een foort van lang gras bekleed is, zynde de
reten met mos van bomen geflopt.
MASETRASE, gebergte in Africa in het koningryk Fez.
MASCUBE , ftad in de Franfche provintie Gafco»
gne, in het graaffchap Aftarac.
MASEYCK,kleine beveiligde ftad in het graaffchap
Loots in 't ftift Luik, ter linke hand van de Maas,-'
5. mylen van Maftricht.
MAS FA , koningryk en ftad in 't Gelukkig Arabien, in Azien.

MASAGAN, veiling in 't koningryk Marocco in
'Africa , de Portugezen toekomende.
MASFELD, Hot en amt in 't Hennebergfche g o
MASAIA, een altyd brandende berg in de probied, den hertog van Saxen-Meinungen toekomenvintie Nicaragua in noord-America.
MASALLES REGES, ftad in de Portugeefche Cx~ de, ter linke hand van de Werra, een klein uur
pitania Rio Grande in Braziüen , wiens inwoners van de ftad Meinungen. Het was in den 30. jarigen oorlog een beroemde vefting, maar derzelver
ïterk met vee en zuiker handelen,
buitenwerken zyn zedert 1682., meeft geilecht. Het
MASANARES, zie Mancanares.
MASANDERAN, landfchap benevens een hooftftad ilot evenwel is noch in goeden ftaat.
MASHAM, ftad in Yorckshire in Engeland.
van den zelven naam in Perzien aan de CafpifcheMA si, MAZI , kleine beveiligde plaats in 't Pole&ee, 't welk veel moeraflen en ongediert , gelyk
fynfche gebied aan de Adige, de Venetianen toeook een ongezonde lucht heeft.
komende.
MASAX, zie Monfax.
MASIERS* beveiligde ftad in het landfchap Rhete*
MASBACH, zie Ma/f ach, ,
MASBATA , een van de Philippynfche cylanden lois in Champagne,
by Azien, de Spanjaarden toekomende.
MASINIR B A D , zie Mamer-Thal.
MASBOTH^I, zal een gezintheid zo wel onder
MASLAW, zie Maflel.
de Joden als Chriftenen in de eerfte kerk geweeft
MASLIPATAN, ftad in't koningryk Golconda, aan
&yn, die van Simon den Tovenaar afftamde, en de kuit van de Indiaanfche-zee, aan dees zyde van
de Godlyke voorzienigheid, benevens de onfterf- de golf van Bengale in Azien.
Jykheid der zielen loogchende..
MASNER. THAE , een ftreek lands in Valtelino in
MA se AL AT , koningryk en ftad in Gelukkig Ara- Zwitzerland , waar door de rivier Mafena loopt,
die daar na in de Adda valt. Een half uur van het
bien in Azien.
MASCATE, een fouvereïn vorftendom en ftad in vlek S. Martyn in dit-dal legt het beroemde Maft'
'
Gelukkig Arabien, aan den zee-boezem van Balfo- nef-bad.
ra, 't welk klein, maar de vruchtbaarfte provintie ^ MASOLEN, word de land militie in Croatien gedes gantfchen lands is. Haar vorft heeft de fchoon- naamt, welke by een algemeen opontbod ten tyde
üe parel van de gantfche wereld , niet om haar van een inval der Turken tot tegenweer gebruikt
grootte, want zy weegt maar 12, caraat, maar de- word. Zy krygt in plaats van foldy een ftuk lands
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dat zy bouwen moet. Deze foldaten hebben hun
waiwoden en officiers, die een maandelyke bezoidlng krygen.
-r
T
MASOKETHB* , zyn een foort van Lettemfters
by de Joden, die den grond-text der H. Schriftuur
onderzoeken, en zich bemoeien om ae zelve onvervalfcht te houden.
.
MASOVIEN , MASÜREN , landfehap m Polen , t

welk ten noorden aan PruifTen, ten wetten aan Cujavien en groot-Polen, ten zuiden aan klein-Pclen,
en ten ooften aan Litthauen grenft. 't Is zeer vruchtbaar aan koorn, en beftaat uit drie waiwoodfchappen, welke zyn Czersko of het hertogdom Mafovien , Bielsko of Podlachien en Ploczko.
MASPACH , kleine ftad in het ftift Wurtsburg in
Franckenland , 4. uren van Schweinfurt, is anno
1723. gruwlyk door een brand befchadigt.
MASQUÉ, een larve of mom-aangelicht, ook de
verkleding in een vremde en ongewoone kleding,
gelyk by Vaftenavonds-tyden de gewoonte is. Ook
beduid dit woord lift, bedrog, en geveinftheid.
MASQUERADE, is een verkleding en vermomming
•van zekere peifonen , welke om vrolyk te wezen
by elkander gekomen zyn , en geheel iets anders
willen verbeelden als zy in der daad zyn. Diergelyke mafqueraden worden aan voorname hoven
gcmeenlyk by plechtigheden , ballen, aflembleen,
en fledevaarten by de hand genomen.
MASSA, hertogdom in Italien, 't welk het ooftlyke deel van het landfehap Lunegiana inTofcanen
is, en benevens het vorftendom Catrara een prins
uit het huis Cibo toebehoort. Het legt tuffchen de
republiek Lucca en het gebied van Zarzane en Pifa , is een ryksleen, maar Haat onder de befcherming van de kroon Spanjen. De hooftftad hiet
Malta di Canara, en legt aan de rivier Frigido niet
ver van de zee. Dit land is eigentlyk het ibuvereine marquifaat Malefpina , 't welk het geflacht
Malefpina voorheen bezeten heeft. De tegenwoordige hertog van MafTa en vorft van Carrara Aldera*
iius is in 't jaar 1690. geboren, en zyn overleden
broeder Alberick III. in November 17 i$.opge volgt
in de regering. Zyn gemalin is een dochter van Alfonfus graaf van Novellara.
M A S S A , kleine ftad inhetSienneefche gebied, in
het Florentynfche op een heuvel. Zy heeft een
bisdom, onder het aartsbisdom van Siena behorende.
MASSA DI SORRENTO, ftad in Principato citraaan
Capo della Min er va in Napels. Zy heeft den titel
van een vorftendom , en een bisdom onder den
aartsbiflehop van Sorrento behorende.
MASSA OLIYIERI , voorgebergte op de ooftlyke

kuit van Sicilien in Val di Noto.
MASSACOYE , eyland in Africa, 't welk de rivier
Rio das Palmas niet ver van zyn mond maakt, en
éat met rotzen voorzien is.
MASSACRE , een bloedbad , of grnwlyke ombrengmg van menfichen, daar van komt malïacreren, neerfabelen, wredelvk om hals brengen.
MASSAFRA, kleine, maar fterke Itad in Napels,
3n het landfehap Otranto.
MASSAGLIA, MASSALIA, kkine ftad in het Mi-

MAS.
laneefche landfehap Como. Zy legt beneden Ltg®
di Lecco, aan de grenzen van het gebied van MiMASSALIANEN, EUCHITEN, ENTHUSIASTÜ'N , WA

ren ketters in de vierde eeuw, en leerden dat het
gebed volftaan kon, al deed men geen goede werken , meenden de Drie-eenheid te kunnen zien,
beeldden zich in dat de H. Geeft by hun ordening
zichtbaar nederdaalde, enz.
MASSAU, kieine ftad in achter-Pommeren, benevens een fraai flot en amt, heeft voor dezen de graven van Eberftein, en na hen den hertog van Croy
toebehoort, maar tegenwoordig komt het den ko»
ning van Pruiflen toe.
MASSE, rivier in Vrankryk in de provintie Quercy-,
welke zich in de rivier Lot ftort.
MASSEL, MASLOW, dorp in't vorftendom Ocls
in Silefien, niet wyd van Trebnits gelegen, 4.mylen van Brellau, alwaar men in een kleinen zandheuvel, deTöppelberggenaamt, veel duizentHeydenfche lykbuffen met verbrande menllche beenderen , metale naalden, griffien en andere begraafnisreliquien; ook in een gracht die achter het kerkhof
loopt veel moftel-fteenen, en in het zand zelfs allerhande curieufe geheimen der natuur tot noch toe
opgegraven heeft.
MASSERANO , klein vorftendom in Italien , tuffchen het hertogdom Milaan enPiemont, benevens
de hooftftad Maflerano , 't welk een fraaie plaats
aan de grenzen van het landfehap Biella en de reü4
dentie-plaats van een vorft is. 't Is een leen van den
paus, en hoort het geflacht Ferreri toe,
*
MASSIEF, hiet, wat zuiver en zonder vermengeling is, daar van mafïiefgoud en zilver. Een maffief
gegote beeld, dat niet hol is.
MASSILIARGUES, aanzienlyk vlek in opper-Lan»
guedoc in Vrankryk, 4. mylen van Montpellier.
MASSINGAN, provintie in 't koningrykAngola in
Africa, benevens een vefting van den zelven naam,
den Portugeezen toekomende.
MASMUNSTER, ftad met dubbele muren en grachten in Sundgau , aan de rivier Doller , de kroon
Vrankryk toekomende , heeft een vorftlyke vrouwen abdy.
MAssow , zie Majfau,
MAST , een lang , rond en opftaande boom in
een fchip, waaraan de^zeylen gehangen worden >
hoewei hy niet linie-recht opftaan moet, maar wat
naar 't achterdeel van 5t fchip overhellen, om het
floten van de zeyïen zo veel beter te wederftaan.
Daar zyn voornaamlyk driederly maften: naamlyk
de grote of middelfte maft, (Ie grand mat) defockof vóorfte'maft, (Ie matdemiSaine) en debezaanso.f achterfte maft, (Ie mat cVartimon). Grote ichepen hebben 4. maften, en ieder derzelven is in2.of
3. delen verdeelt, waar van ieder weer een maft
genoemt word. De gene welke voor op de voortleven uitfteekt hiet de boegfpriet, (mat de heaupré,) die op de fokkemaft geplant is hiet de voorft eng, fockefteng, (mat de hune d'avant,) die op
de middelfte maft geplant is hiet de grotelteng, (Ie
grand mat de hune,) die op de vooriteng geplant
is
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fs hict de grote braamfteng (Ie grand mat de per- gouvernement redeneerden-of mormereerden te da*
roquet,) die op de bezaans malt geplant is hiet de den.
kruis/leng, (Ie mat deperroquet d'artimon,) die op
MATADORAS bieten eigentlyk in't Spaans moordede boeglpriet geplant is hiet de blinde-fteng, boeg- naars.
freng , boom-blindt , ( I e mat de perroquet de
MATAGARA, hoge berg in het koningryk Fez irt
beaupré).
Africa, waar op men alleen langs enge wegen koMASÏEBROEK , kleine en vruchtbare landftreek men kan, waarom de inwoners hun vryheid altyd
benevens een vlek van den zelven naam in Over- tegen den koning gehanthaaft , en hem nooit fchatyilel, tuffchen de Zuider-zee 9 het Zwartewater en ting betaalt hebben. Noch een hoog gebergte van
denYffel-ftroom.
dezen naam legt 'er in het koningryk Tremezen,
MASTER OF THE HORSES , of Opperflalmeefter wiens bewoners zeer oorlogzuchtig , maar wegens
aan het-'Groot-Brittannifche hof, is de derde van de onvruchtbaarheid van den berg zeer arm zyn.
de hoogde hofbedisningen, welke over de koningMATAIA , provintie in zuid-America , tegen delyke ftaibedienden, Hallen, paardeftoeteryen en lo- rivier der Amazonen.
pers te bevelen heeft., By opentlyke intreden ryd
MATALA, kleine ilad op het eyland Candia, op
hy onmiddelyk achter dm koning, en voert een een voorgebergte van den zelven naam.
handpaardt.
MATALONA , kleine Had benevens den titel van
MASTOCK , ilad ïn Somerfetshire in Engeland.
een hertogdom in Terra di Lavoro in Napels. De
MASTRANT, een voortreflyk Zweeds ilot, veiling tegenwoordige hertog daar van wierd 1716. door
en haven op een eyland en rots in de provintieBa- zynkcyzerlyke majefteit tot een vorit desH.Roomhus in Noorwegen, Hier worden veel misdadigers fchen ryks verheven, met de vryheid om in zyn
gevangen gehouden, die veroordeelt zyn al hun le- land geld te Haan, den titel van altezza of hoogven aan de vefting, Carlftein genaamt, te arbey- heid te gebuiken , ook zyn leenmannen tot den
den, gelyk ook de gene die tegen het Duel-man- marquiezen of graven (land te verheffen; een eer
daat of tegen andere Zweedfche wetten zich grof die zich geen ander Napels vorft roemen kan.
vergrepen hebben. Anno 1719. den ió. July veroMATALZANGO, ongemeen vruchtbaar dal in Meverden de Denen deze plaats benevens het fort Carl- xico in noord-Arnerica , waar in Toluca de voorftein na een vyfjarige bombardering , maar 1720. naamfte plaats is , en de wilde natie , Otomis gewierd dtze veiling na dat de vrede gefloten was aan naamt, woont, omtrent 8. mylen van de ilad Mede Zweden weer afgeitaan.
xico.
MASTRICHT , MAESTRICHT , (rad 'm Hollandfch
MATAMAN, koningryk in Africa, \ welk ten zuiLimburg, maar eigentlyk in Brabant, aan de Maas; den aan 't land der Caffers, ten wellen aan de zee,
zy is wel beveiligt, en hangt door een (tene brugge ten ooilen aan Monomotapa, en ten noorden aan
aan de kleine en fterke ilad VVyck. Eertyds quam Angola grenft. 't Heeft zyn eigen koning, die een
zy den biilchop van Luik toe , maar die ze om Heyden is, en een vruchtbaren grond, maar on*
geld aan keyier Karel V. verkocht heeft» en tegen- gezonde lucht.
woordig word zy van de Hollanders bezeten. EMATAMBA, koningryk op de kuil van Congo ia
v en wel heeft de bhTchop tegenwoordig noch enig Africa.
recht en gezag daar in , by voorbeeld dat hy den
MATAN , een van de Filippynfche eylanden in
halven raad aanflelt.
den Oofter-oceaan , tuffchen de beyde eylanden
MASUECOS , kleine rivier in 't Spaanfche koning- Cebu en Mindanao, waar van daan de Spanjaarryk Leon, die zich in de rivier Douro ftort.
den door de rechte inwoners verdreven zyn.
MASULIPATAN , grote en voortreflyke koopftad
MATANCAS, goede en wyde haven op het An~
in het koningryk Golcc^nda in Ooilindien in Azien , tillifche eyland Cuba , 30. mylen van Havana,
40. mylen van de hooftftadGolconda. Zy legt aan daar de fchepen onderweeg verfch water en anden mond van de rivier Chriilena, die zich in de dere ververfehingen halen. Hier wierd annno 162.8.
golf van Bengale ftort. De Engelfchen en Hollan- de.Spaanfche zilver-vloot van den Hollandfchen adders hebben 'er hun kantoren.
miraal Piet Heyn verovert, en 150. tonnen gouds
MASUR, ilad in Egypten, aan een arm van den daar op buit gemaakt.
Nylftroom.
MATANE , landfchap in Africa ten ooilen van
MASUR EN , zie Mafovkn.
Madagafcar gelegen. DeFranilcheh hebben 'er eniM A T , SPAANSCHE-MAT, zie Stuck van Achten.
ge Colonien geboud.
MATACA, een baai aan de noordlyke kult van het
MAT-APAN , CAPO MATAPAN ^ voorgebergte in
eyland Cuba in noord-America, daar de vloten der Morea, dat zich ten zuiden in de zee uitfirekt.
Spaanfche Gallioenen verfch water halen, om naderMATARO, vlek in Catalonien aan de Middelanthand het canaal van Bahamate te pafferen, en weer fche-zee 4. mylen van Barcelona, daar koning Kanaar Spanje te keren,
rel III. 's gemalin uit het huis van Wolffenbuttel
MATADOR, was een compagnie vrywillige fol- den 31. July 1708. het eerft aan land trad, waadaten van 2.00. man, welke de Barceloniers 1714. rom deze plaats, volgens een oud gebruik in Span©pregtten, toen zy tegen Filips V. ftreden. Zy wa- je , gedurende 't leven van de koningin van alle
ren met degens , fnaphanen en piltolen voorzien, laften en bezwaringen vry blyft. Dit "vlek is ook
en gingen gedurig langs ftraat, ook hadden zy or- wegens zyn fchone glasmakery beroemt.
der om alle de geene, die het geringfte tegen het
M A T H O T , VAJSSEAU MATILOT , VAISSEAU SEV W %
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fchip, 't welk een ander byfiaan moet uaai: zyn
twederly foorten van matelots; want b£ enige
krygsvloten paar men altyd i. en 2. ooriogichepen
te zamen, om elkander'in kas van nood by te
ftaan, en ónder deze fchcpcn is altyd het een des
anderen noodhulp of mate ot. De andere foort
van matelots vind men by alle oorlogsvloten noev^d dezelve maar plaats heelt by de vlag-ofhciers.
Alzo heeft de admiraal, vice - admiraal en ieder
commendant van een cfquader een of tvve matelots
tot hulp, naainlyk één voor,en een achter van zyn
gedeelte der vloot.
MATELOTS, zie Matrozen.
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loftc, dat zy de Chriften-flaven vïn de ongelovige
Heydenen zouden verloilen en vrykopen. Mea
" o f
geefflyken van de H. Drie- eenheid,
M K e d e m P t i o n e captivorum.
MAUBEUGE, bereftigde ftad aan de Sambre in
Henegouwen , de kroon Vrankryk toekomende,
4- niylen van Mons. De ftad heeft een Prevotc
van 35;. dorpen, onder zich, dryft Herken handel,
heelt een kapittel van adelyke vrouws perfonen >
en is in den Nimweegfchen vrede aan Vrankryk
gekomen.
MAUBUISSON , NOTRE DAME DE MAUBUISSON;

vrouwlyke en voornaam e abdy in het bisdom van
rai ys by Pontoife, is van de Ciftercienfer-orde.
MAUDRE, kleine rivier op het eyland van Vrankryk , welke zich in de Seine ftort.
MAVELOLS, kleine ftad in het landfehap Gevaudan in Languedoc.
MAUERKIRCHEN , kleine ftad in Beveren, welke
wel benevens het grote landgericht, het Weühaker
woud , en de Burghauïifche voornaamfte kaltenonderdanen na het in den ban doen van den keurvorit van Beyeren aan den vorit van Löwenftein
ais een onmiddelyke ryksheerlykheid ingeruimt ,
maar na den Badiichen vrede 1714. weer aan keur»
Beyeren gereftitueert is.
MAULBRUNN, eertyds een kloofter van de Cistercienfer-orde, nu een kioofter-fchool in Jiet hertogdom Wurtemberg, alwaar een groot getal vorlteiyKe Quekehngen onder des abts en 1. klooltermeeiters onderwyzing en opzicht ftaan , en van
daar in het vorftelyke Theologifche ftipendie-collegie naar Tubmgen verheven worden. In 't iaa*
1564. wierd hier het bekende mondgefprek over 't
Heiiige Avontmaal tuifchen de Paltiifche en Wurtembergfche Godgeleerden gehouden.
MAULEON DE SOULE, kleine ftad in Gafcogne9
MATRICUL-SCHATTING , zie Ryks-Matricul.
in het markgraaffchap Soule.
M A T R O Z E N , BOOTSKNECHTEN, MATELOTS, zyn
MAULO, rivier in Val di Noto in Sicilien, welke
op een fchip die gene, die onder het bevel van een zich in de Middeiantfche-zee ftort.
Huurman liaan,-en .het nodige werk tot de fcheepsMAURENAHER, zie Mavuaralnahra,
yaart verrichten.
MAURICB , ilad in Brazilien in zuid- America 3
MATTARELLOj.ilot in het Milaneefche graaffchap welke de Hollanders geboud, maar de Portugezen
Anghiera aan de rivier Bogna.
tegenwoordig in bezit hebben.
MATTARO , zie Metro.
MAURIENNE, graaffchap in Savoyen , langs de
M A T T A R O , zie Mataro.rivier Are, het word ten ooften door de Alpen vanMATTECKHOFEN, kleine ftad in Tyrol, keur-Beye- Piemont afgezondert; maar ten noorden grenft het
ren toekomende.
aan Tarentaife, en ten zuiden en weiten aan DauMATTHAU^EN , ftad en fraai markt-vlek in opper- phin é.
Ooitenryk, 3, mylen beneden Lints aan de Donau,
MAURITANIA,was voormaals eengroot landfehap
daar deze de rivier Launics inneemt.
in Africa, en is hedendaags het weltlyke deel van
MATTIER, een munt die in Weitphalen gebruik- Barbaryen.
lyk is, en 4, fware penningen doet.
MAURITSEYLAND, EYLAND VANCÏRNE OF C E R - MATTIGHOFEN, zie Matteckhofen.
NE , een eyland in Africa by Madagafcar, 't welk
MATTSEE, vlek, flot en heerlykheid aan een veel Ebbenhout heeft, en van de Hollanders bemeir in 't aartsbisdom Saltsburg gelegen.
zeten word, die de misdadigers van de Caap daar
MATURA, kleine beveiligde itad op het eyland heen bannen, om het Ebbenhout daar te hakken
Ceylon, de Hollanders toekomende.
en te zagen. Dit eyland heeft geen venynige die-»
MATUREREN , haaitmaken , voortmaken ook ren, maar in tegendeel ontailyke rotten en muizen,
xyp laten worden.
MAÜRITS LAND,legt in zuid-America,en is 1616.
MATÜRIWER-MUNNIKEN , gaan wit en blaauw van de Hollanders in bezit genomen.
gekleed, met een rood kruis op de borit. Paus InMAVRITS-STAD, kleine itad in Brazilien in het
landMATERA, ftad in Terra d'Otranto in 't ryk van
Napels benevens een bisdom, onder dm aartsbifichop van Cirenza behorende.
MATERAN, koningryk op het eyland Java in Afcïen, wiens opperhooft zichkeyzer van Java noemt
De hooMad hiet ook Materan, is des keyzers relidentie-plaats, en legt tuilchen hoge en vermakelyke bergen in een vlakte, is ook van Natuur taamiyk fterk.
MATERHOFEN, is een markt-vlek in neder-Beyexm.
MATERIALIS of floflyk ftaat tegen over Spirituali$ of geeftlyk.
MATIFOU, voorgebergte in Africa, in 't koningryk Algiers, 5. mylen ten ooften van Algiers.
MATRAY , 'heerlykheid in Tyrol , het vorftlyk
huis Trautibn van Falckenftein toekomende.
M A T R I C O , ftad benevens een Hot aan de Oceanus Cantabricus in Bifcaien.
MATRICUL, hiet in een zekeren zin het Univeriiteits-ftads-amt-en collegien-boek, waar in de burers en ledematen van een gild of collegie ingeteent en aangenomen, worden. Ryks-Matricul zoek
op zyn plaats.
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iindfchap Fernambuco in zuid-Amerïca; zy word
van de Portugezen bezeten.
MAUROY , Itad en kafteel in 't Spaanfche koningryk Valentia.
MAURSMUNSTER, fteedje en abdy in de nederElfas, 4. mylen van Straatsburg.
MAUSE , zie Vaimouth.
MAUSS-PFADT, (MUIZE P A D ) , een zeker ilreek

lands in het hertogdom Bergen, omtrent Sieburg,
die van een oud Dot den naam bekomen heeft.
Keur-Keulen maakt 'er Pretenfie op tegen het huis
van de Palts.
M A UT , zie ToL
M A U T , fteedje en Hot in neder-Stiermarken.
MAUT , HüHbN-MAUT, ilad in de Chrudimerkreits in Bohemen, naar den kant van Moravien
gelegen.
MAUTEP.N, een kleine ftad in neder-Ooftenryk,
den biffchop van Pailau toekomende. Zy legt aan
denDonau,waar over 'er naar het fteedje Stein een
houte brug legt.
M A W A H A L N A H R A , MAüRENAHER , UsBECH , Z A -

GATAY, groot landfchap in Azien, 't welk onder
groot Tartaryen begrepen word, en ten zuiden aan
Perzien, ten ooiten aan Turqueitan, ten noorden
aan de Kalmucker Tartaren grenft. 't Word door
verfcheyde vorften geregeert.
MAWES, ftad in het landfchap Cornwal in Engeland.
MAXEY-SUR-BREXE , fchone en fterke ftad aan de
Maas in Lotteringen.
MAXELRAIN , zie Macbfelrain.
MAXFirLD, zie Macclesfietd,
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MAYMBURG ] flot en amt in 't bisdom Wurrsburg in Franckenland , tufTchen Koningsberg en
Schweinfurt. Daar is een halsgericht, tol, en wildbaan.
MAYNÉCK, een Bambergs flot en amt in Franckenland.
MAYNTHAL , zie Valrnagia,
MAYNTS, zie Mentz,.

MAYO, een van de eylanden van Capo verde ïn
Africa, de Portugezen toekomende, welke daar vee!
zout makem dat de zon, in de daar toe gemaakte pannen , uit het zee-water bereyd. Den naam heeft het
daar van, wyl het in de mey maand ontdekt is»
Het heeft een grote menigte geyte-bokken, gevogelte, wildbraat en vygebomen, ook worden 'er
jaarlyks veel duizent bokkehuiden afgehaalt. Het
heeft 7. Engelfche mylen in den omtrek , en de
fpitze klippen maken d'e aankomft gevaarlyk.
MAYO, graaffchap in de Ierfche provintie Connaught, aan den wefter-Oceaan.
MAYOR, MAIRE , is de hoogfte gerichtsperfoon

of burgemeefter in e;en Engelfche ftad of gemeente, die des konings ftadhouder is, en benevens de
Aldermens een byjfonder gericht uitmaakt, uit wie
hy verkoren word, ook zyn onderhorige ftad enige
nevenwetten geven kan. De beyde majors van Londen en Yorck voeren den titel van Lord. Die van
Londen heeft een groot gezag, nademaal hy de
voornaamfte Lord des ryks , en gouverneur der
ftad Londen is, en wanneer 'er geen koning by
de hand is, het ryk als eerfte ftaatsdienaar regeert.
Hy heeft 26. Aldermens tot mederechters, waarin
de raad beftaat, uit welken hy alle jaar op St. Michael verkoren word. Hy houd by zyn inwying
op den 29. october, die men gemeenlyk lord mayors-dag noemt, met zyn fchepens een prachtige
en plechtige Intree in Londen, legt den eed van
getrouwheid voor den koning in Weft.mumt.er af,
en keert daar op weer naar Guild-Hall of net il adhuis te rug, ondertufïchen dat men door gants Londen
te water en te land niets als fchieten, muziek, en
vréugde-galmen hoort, ook ontelbare triumph-wagens ziet, werdende den gantfehen dag in enkel
vermaak en luft doorgebracht. Hy bekleed deze
waardigheid maar eenjaar, en de koning, tot betuiging van zyn hoogachting, verheft hem gemeenlyk eer het jaar noch ten einde is tot ridder
wanneer hy het nog niet is. De Aldermens
die reeds Lord Mayor geweeft zyn, worden daar
na tot vrederechters verkoren, en leven in groot
aanzien.
MAYORAGO in Spanje, is een foort van fubftitutie, waar door de eene erfgenaam na de dood van
den ander gefubftitueert word. Dit gefchiet dikwils
met grote heerlykheden, die voorname huizen toebehoren , want indien de gene, die zulk een heerlykheid in bezit had, niet van adel ware, zou hy
aan dit majoraat riiets hebben; maar wanneer hy
van voornamen ftaat is, kan men hem, hoe grote
fchulden hy ook ooit gemaakt heeft,tegen zyn wil
niet dwingen om zyn majoraat te verkopen.

MAXIMEN , hieten de grondregelen , waar na
men voornaamlyk aan de hoven zyn doen en laten
richt.
MAY, klein eyland in Schotland,aan den ingang
van den zee-boezem Forth.
MAYDESPRUNG, een bekende hoge fteenklip in
't vorftendorn Anhalt, een half myl van Hartzigerode, by de rivier Selche.
MA YEN, ftad en flot aan de rivier Nette in de
Eiffel, keur-Trier toekomende.
MAYENNE, ftad in het landfchap Maine, aan de
rivier Mayenne, den hertog van Mazarin toekomende.
MAYENNE , rivier in Vrankryk, die asn de gren•zen van Normandyen ontipringt , en zich in de
Loire ftort.
MAYERHÖFEN, fchoon nieuw flot in de Pilsnerkreits in Bohemen, aan de opper-Paltfche grenzen.
MAYN, grote rivier in Duitiland, die aan deBoneemiche grenzen op den Fichtelberg ontfpringt, in
't begin uit twee ftromen , den witten en roden
Mayn, bellaar, by het flot SteinhaufTen beneden
Culmbach te zamen loopt, en tegen over Maynts
in den Rhyn valt, na dat hy van zyn oorfpr-ong af
6c. mylen gelopen heeft.
MAïNBtRNHHM , MAINBERNHEIM , kleine ftad
in het markgraaflchap Anipach, een half myl van
'Kitzingen, en een uur van den Mayn in FranckenJand. Heeft een goed wyn-gewas, Zy hoort onMAYOR-DUJLO-MAYOA, is de groot-hofmeefter in
der het opper-amt Uffenheira,
Spanien,
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MftYORGA, kleine plaats benevens een flot in 't
Spaanfche koningryk Leon.
. , . .
MAYOTTE, groot getal van kleine eyianden in de
zee van Zanguebar in Africa.
^
MAZAGAN,BOREIA, kleine ftad en veiling m de
provintie Ducala, in 't koningryk Marocco in Africa , aan de noordlyke kuit, tegen den mond van
de rivier Ommirabi, de Portugezen toekomende.
MAZANDARAN, provintie in ïerzien , benevens
een ilad van den zei ven naam, tegen de Cafpifchezee gelegen.
MA ZANG RAM, ftad in Africaans-Barbaryen, in 't
koningryk Tremecen, een half myl van de zee.
Zy heeft een ilot en een haven, die met hoge muien omringt is.
MAZARA, beveiligde ftad benevens een weyde
haven in Val di Mazara in Sicïlien.
MAZARA VAL DI MAZARA, is een van de drie

p'.ovintien waar uit Siciiien beflaat, welke ten ooilen aan Val di Demona en Val di Noto,maar anders van alle kanten aan de zee grenft.
MAZARINO , een plaats in Val di Noto in Siciiien, benevens den titel van een graaffchap, 't welk
het geilacht den naam gegeven 'heeft, waar uit de
beroemde cardinaal Mazarini gefproten was.
MAZATLAN , zyn 2. kleine eyianden in noord»
America by nieuw-Bifcaien, benevens een haven
en een kleinen zee-boezem.
M A Z E T T E , een luyart, een kerel die niets waard
is,
MAZIERES, ftad in de provintie Berry in Vrankryk.^
MAZILLA, ftad in opper-Navarra, aan een kleine rivier die in de Creuie valt.
MAZIN , ilerk ilot in Savoyen, tegen het meir
Van Viverone.
MAZIOCHIN , fchoon flot in Polen , anderhalf
myl van Lemberg in klein Ruffien, heeft den overleden prins Conftantyn Sobiesky toebehoort
MAZIRA, eyland aan de zuidlyke kuft van gelukkig Arabien in Azien.
M A Z I R I , zo noemen deluiden in Monomotapa
in Africa hunnen God, welken zy als fchepper des
mels en der aarden eren.
MAZORBO, eyland in 't Venetiaanfche gebied,
5. mylen van Venetien,'t welk uit een weibewoont
iteedje beflaat.
MAZOVIEN, zie Mafovien.

MEA. MEC.
inlandfche oorlogen een derde klemder geworden.
Evenwel zegt men dat 'er noch «over 80000. familien in wonen, en 5. Univerfïteiten zyn, zynde in
opper- en neder- Meaco verdeelt,
MEADIA, XMEDIA , een middelmatige fchans in

het Bannaat van Temeswar, 5. uren van Orfova,
wierd 1716. na verovering der veiling Temeswar
van de Turken verwoei* en verlaten; in tegendeel
door den keyzerlyken generaal graaf Mercy weer
gerepareert. Anno 1717. veroverden de Turcken
deze fchans met accoort, en na den flag by Belgrado verlieten zy dezelve weerom.
MEAN-CE, kleine rivier in neder-Normandyen ,
welke zich in de rivier Dive ftort.
MEANDER, rivier in klein Azien 5 is wegen zyn
krommen loop en zyn fchone zwanen bekent, en
ftort zich by Mileto in de zee.
MEANGIS, zyn 3. kleine eyianden in de Indiaan»
fche-zee in Azien, 20. mylen van het eyland Min»
dano gelegen, waar op goud, kruidnagelen, en andere fpeceryen gevonden worden.
MEAO, een van de Moluckkifche eyianden,heeft
een goede haven, en komt den koning van Ternate
toe.
M E 4 T H , zie Eaft-Meath, ook Wefï-Meatk
MEAUX , hooftitad van het landfehap Brie 'm
Vrankryk , 10. mylen van Parys aan de Marnc,
welke 'er midden doorloopt. Zy heeft den titel
van een graaffchap, een Balluagie, en een bifdom.,
onder den aartsbiilchop van Parys ilaande.
MECCA , een machtig vonten dom in gelukkigArabien in Azien, langs de Rode-zee, daar de belte
koffy groeit. De vorlt van 't land word de Sultan
van Mecca genoemt, en in de hooftftad, die den
zelven naam voert, is Mahometh de invoerder van
den Turkichen Godsdienft geboren , weshalven deze
plaats van de Mahometanen voor heilig gehouden
word, en daar grote pelgrimadien naar toe gefchieden. Deze geboorte word gezegt in een vierkant
huis der Mosquee aldaar gefchied te zyn, 't welk
de Mahometanen Kiaabé en het huis Gods noemen;
ook geloven zy dat Abraham op de plaats dezer
Mosquee zyn eerfte woning geboucl heeft. Deze?
ftad legt aan de rivier Betius in een valey met bergen omringt,waar in men door 4. enge wegen komen kan, zynde haar omleggende landitreek heel
onvruchtbaar.
MECCA, ESTRECHO DE LA MECCA , zie Babel*

wandel.
MECCIOCA, Spaanfche ftad in noord-America 'm
Mexico, welke wel bewoont is.
MECELLATA , provintie en ftad in 't koningryk
Tripoli in Africa.
MECHELEN, groote koopftad aan de rivier Dyle
in Brabant. Zy is de zetel van den koninglyken
raad van de gezamentlyke Ooftenrykfche Nederlanden , en van een aartsbiilchop, welke den titel van
primaat van de Nederlanden voert, waar toe 1717,
MCISLAW, zie Mfciflaw.
MEACO , MIACO , grote koopftad in Japan op het Thomas Philip d'Eifas, Comte de Boflü van den
eyland Niphon in Azien, benevens een haven. Zy Pauflyken Nuntius in Wenen geconfacreert wierd.
was voor dezen de hofhouding der koningen van Na den gelukkigen flag der hoge Geallieerden by
Japan, welke nu te Yedo relideren, en was voor- Ramellies in 't laar 1706. verliet de commandant
mmk 2.0. Japaniche mylen groot, maar is door de de itad, en gaf het volk het niagazyn prys 9 waar
op
MAZOURE, ftad in neder Egypten in Africa.
MAZUAN, eyland benevens een haven in Africa,
in den Arabifchen zee-boezem, de Turken toebehorende.
MAZUMAR, de voornaamfte plaats en reftdentie
van het opperhooft van het landichap JefTo.
^ MAZZO, MASINO, kleine ftad in 't Valtelin in
Zwitzerland, welke wegens een flag, in 't jaar 1635.
aldaar voorgevallen, beroemt is,
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t)p zy van de Bontgenoten bezet wierd. Het om- moefteïl. Hier op heeft de keyzer fcherpe waarleggende gebied van 9, dorpen word de Heerlykheid fchouwingen aan den hertog laten afgaan, ook zyn
van Mechelen genaamt, en is , fchoon haar om- 'er door de Hanoverfche en Pruiiiifche hoven by
trek zich niet ver uitftrekt, een van de 17. Neder- zyn Czaarfche majefteit en den hertog nadrukkelantfche provintien.
lyke voorftellingen gefchied, dat de Adel en Raad
MECHELLA , ftad in neder-Egypten in Africa, te Roftock by hare Privilegiën gelaten , en de
aan den Nylftroom, welke veel inwoners heeft.
vreemde volkeren van den ryksbodem mochten
MECHOACAN, provincie en ftad in noord-Ameri- geholpen worden. Maar des niet tegenftaande zyn
ca, m aw «uaierftie van m » - ^ ^ . ung$ cje a\\\e de Ruften noch lang in 't land gebleven, en hebben
zee. Zy is zeer vruchtbaar, enby d e S o . m y i e n , ^
heeft gezonde baden , en veel meiren en riviede hertog den Adel niet niet goedheid heflïeïïen
ren.
MECHOW, abdy in klein Polen, 4. mylen van wilde, maar met harde contributien voortging, ook
de keyzerlyke mandaten niet gehoorzaamde, zo is
Cracau.
MLCKENHEIM, kleine ftad dicht by Bon, keur- de zaak eindelyk tot een executie gekomen, en een
corps van de neder-Saxifche kreits-troepen in Maart
Keulen toekomende.
MECKLENBURG , hertogdom in den neder-Saxi- 1719. in 't Mecklenburgfche gerukt, welke de herfchen kreits, 't welk ten ooften aan voor-Pomme- toglyke volkeren heeft doen verhuizen, en de meeren , ten zuiden aan de marck Brandenburg , ten fte plaatzen bezet , waar op een grote keyzerlyke
weden aan het hertogdom Lauenburg , en ten commiffie te Roftock aangeftelt is , waar door nu
noorden aan de Ooft-zee grenft. Het begrypt 7. de Adel weer in zyn goederen en privilegiën herprovintien, namentlyk het hertogdom Mecklenburg ftelt zal worden, en de hertog zich geraden vind,
aan zich zelvefi , de vorilendommen Wenden , om zich na veel tegenftribbelens aan zyn keyzerlySchwerin en Ratzeburg , het graaffchap Schwerin, ke majefteit te onderwerpen, en den Adel voor de
en de heerlykheden Roftock en Stargard. 't Is een gelede fchade voldoening te geven.
MECKLENBURG, open vlek benevens eenamt niet
vruchtbaar en vifchryk land , heeft veel meiren en
rivieren , als ook fchone paarde-ftoeteryen. Het ver van Wismar , waar naar het land den naam
vorftlyk huis Mecklenburg beftaat tegenwoordig uit heeft. Voordezen is het , zo men zegt, een grode Schwerynfche en Strelitfche linie, welke beyde te ftad van 2. mylen in de lengte en 5. in den omden Luterfchen Godsdienft toegedaan zyn. De trek geweeft, en was'er ook een bisdom, dat naar
laatfte hoort het vorftendom Ratzeburg en de heer- Schwerin verplaatft is.
MFCKMUL , fteedje en amt aan de rivier Jagft in
lykheid Stargart toe, maar de eerftgenoemde bezit
liet overige gantfche land. In 't jaar 1708. hebben het Odenwald gelegen , den hertog van Wurtemde koning van PruiiTen en alle markgraven van berg toekomende, en eniger maten tot de NeuiladBrandenburg begonnen den titel en het wapen van fche landportie behorende.
MÉDAILLE, gedenk-munt, is een ftuk metaal in
Mecklenburg te voeren , wyl men van de Pruiftifche zyde bewezen heeft dat 'er reeds anno 1440. gedaante van een munt , welke gedenkpenningen
tuffchen de beyde huizen Brandenburg en Me-len- tot dien einde; geflagên worden om het af beeldzd
burg een erfvergelyk opgerecht is , uit kracht van van hoge en beroemde luiden ; of het geheugen
't welke na 't uitfterven van \ Meklenburgiche van een gewichtig voorval by de nakomeliiigfchap
huis Brandenburg fuccederen zou , en dat dit van te doen behouden.
MEDAILLISTJIS een konftenaar die medailles en gekeyzer Frederik III , en alle navolgende keyzers
geconfirmeert is. Dit baarde in 't begin groot ach- denkpenningen maakt.
MEDAILLON, is een medaille van ongewone gro~
terdenken , voornaarnlyk by den hertog vanStrelits,
maar door de gefchjede declaratien van Pruiffen te, welke niet zo wel voor gangbare munt te houayn alle Intereiïanten bevredigt. Van de tegen- den is , als. meer tot vermaak en gedachtenis van
woordig regerende hertogen xie onder Schwerin en heren geflagên worden, gelyk het met de SchouwStrelits Op het einde van het jaar 1712. viel de p'enningen, die de Franflchen Pieces de plaifir noeZweedfche invafie uit Pommere'n in dit land voor, men , pleegt te gefchieden.
MÊDCZIBOR , Sileiifch fteedje in het vorftendom
waar in ook de flag by Gadebufch gefchiede,
maar het wierd toenmaals haait weer van deze Oels aan dePoolichegrenzen, 7.mylen vanBreflau,
krygs onluii bevryd, evenwel heeft het veel door voordezèn de graven van Malzan , tegenwoordig
het heen en weer marfcheren der ÏMoordfche vol- den hertog van Bernftadt toekomende.
MEDE-BELEENSCHAP, %Ï£Geza?7iemlyh hand,
geren geleden, en 1716. ontitonden tuifchen den
MEDÉGIFT , tlüWLYicsGoÈD , is een bïuidfehat dio
"hertog van Schwerin en den Mecklenburgfchen Adely
als ook den Raad van Roftock ver-uitziende gefchil- de bruid haarbtiïidegomtoebrengt, dat hy daarvan
len , nademaal de hertog den Adel en gemelden' het vrucht-gebruik, maar zy den eigendom daaran
Raad hun oude privilegiën zocht te onttrekken , behouden zal
MEDELPADIA , Zweedfcheprovintie in Noordland,
de in het land leggende Ruffifche krygsmacht onder den generaal Weyde tot veele en harde execu- langs- den Bothnifchéri .zee-boezem, die uit bollenen
tien tegen dezelve gebruikte, endaar door de mee- en bergen beftaat.
MÊÜELLIN, kleine ftad in 't Spaanfch Eftremaile uit den Adel dwong, dat, zy het land ruimen,
en han toevlucht tot het keyzerlyke hof nemen chrnr, aan-de rivier Guadiana, benevens den titel
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een gmffchap ; het huis Portocarero toeko- in hun leven een pelgrimaedje daar heen te doen?
egter geichied zulks byna alleen van het gemene
mende.
' MEDELSHEIM, ftad in Wefterryk, tuflchen Twe- volk, nadem?.al de Mufti de voornaamfte perfonen
verlof geeft iemand anders in hun plaats met volbrugsen en Sarmunden.
MEDINBLICK, ftad benevens een oud Hot aan de macht daar heen te zenden, en durven de Chrifte•aoordlyke kuft van noord-Holland, zy is een van nen op lyf- en levens- ftraf deze plaats niet nadede 18/fteden in Holland, en in rang de 17de, die ren.
MEDINGEN, en amt en jufFren-cloofter aan de
gedeputeerden ter vergadering van de Haten dezer
rivier Ilmenau, i" •«. U ~ * ~ 0 J ~ « , L . « ^ L
provincie zend.
TV/r.
ICKRANEUM M A R E , zie Mtddelantjche-zee.
ME-DES, klein eyland aan de kuil van Catalonien
MEDITEREN, overleggen, bepeinfen , in diepe
m
XYFED^YES 5 zie Medwïfch.
gedachten ftaan , nadenken, bezinnen. Daar van
M E D I A , zie Meadia.
Meditatie een betrachting.
M E D I A , was eertyds een koningryk, en begreep
MEDLING , markt-vlek ip neder-Ooftenryk, 2.
omtrent het deel van Azien, daar tegenwoordig de mylen van Wenen.
MEDNICKY, kleine biiTchoplyke ftad in Samogiprovintien Servan, Gilan, Yerach, Agemi en Matien in Littauen, niet ver van den oorfprong der
-/anderan of Dilemon in Perzien leggen.
M E D I A , provintie in Leinfter in Ierland, word rivier Wirwits.
MEDOC, ftad benevens een klein gebied in de
voor de koorenkamer van het gantfche land gehouprovintie Gnienne niet ver van Bourdeaux.
den.
MEDOGES, gefortificeeit fteedje in Zevenbergen,
MEDIATOR , is een perfoon die zich tuflchen twe
oorlogende of gefchilhebbende partyen itelt , om 4. mylen van Hermanftad.
dezelve te vergeiyken, en zulk een handeling hiet
MEDON , -ftad in Dalmatien , tan de zee van
een Mediatie.
Scutari, de Turken toekomende.
MEDROS , kleine ftad in zuid-Schotland in de
MEDICIS, is van lange tyden af een voornaam
en ryk geflacht te Florencen geweeil, dat door den provintie Treviotien, 9, uren ten zuid-ooften van
koophandel ongemenen rykdom gewonnen heeft, Edenburg.
en tegenwoordig den groot-hertoglyken troon van
MEDUA , ftad in Africaans-Barbaryen in 't koToskanen bezit. Meer zie onder Florencen.
ningryk Tremefen, aan de grenzen van Numidier»,
MEDINA, CITTA VECCHXA , kleine ftad op het welke ryke inwoners heeft, die iterken handel dryeyland Malta, benevens een bisdom, onder den ven.
aartshilTchop van Palermo ftaande.
MEDWAY,rivier in Engeland,welke aan de grenMEDINA CELI , hertogdom in oud-Caftilien, be- zen van het landfehap SuiFex en Surrey ontfpringt,
nevens de hooftftad van den zelven naam, aan de en zich by het eyland Scheney, dat zy maakt, in
rivier Xalon en de Arragonfche grenzen. Dit her- den Teems ftort. By de brug van Rochefter word
togdom is groot, en heeft by de 80. dorpen. De zy door andere invlietende ftromen zofterk, dat
vorige hertog van Medina Celi uit! het huis van la zy de grootlte fchepen dragen, en de koninglyke
Cerda ftierf in zyn gevangenis den 26. jan. 1711. te vloot aldaar leggen kan.
Pampelona, en de Marquis de Priego heeft nu den
MEDWISCH, MEDGYESCH, middelmatige ftad in
hertoglyken titel bekomen, zie Priego.
Zevenbergen, 4. mylen van Hermanftad , aan de
MEDINA DEL CAMPO, kleine koopftad,benevens grote rivier Kockel, is de 4de Saxifche ftad, heeft
een oud flot, in 't koningryk Leon. Zy heeft jaar- Duitfche inwoners en een fraai Gymnafium,
MEDZIBOHR, zie Medczibor.
lyks drie markten of miflen, en de burgers genieME EL AR , zie Meier.
ten de vryheid van alle geeftlyke en wereldlyke
MEELSACK, zie Melfack.
amten, zonder den paus en den koning te kennen,
te begeven.
MEELTHEUER, markt-vlek in Ongaryen, in het
MEDINA DEL RIO SECCO, kleine ftad benevens graaffchap Zips, niet ver van Kasmarck.
den titel van een hertogdom in Andaloulien, op een
MEENEN, zie Memn.
heuvel gelegen. Zy heeft een oud flot, en legt 7.
M E E R , of M E I R , zie Lacus.
Spaanfche mylen van Cadix, aan de grenzen van
MEERHAUT , klein fteedje of vlek in Brabant;
het koningryk Grenada.
dat van de heerlykheid Dieft afhangt, en'de erfMEDINA DE LAS TORRES, flot en dorp benevens genamen van koning Willem van Engeland toeden titel van een hertogdom, in 't Spaanfche Eftre- komt.
madura.
MEERHOLTS , refidentie van een ryksgraafiyke
MEDINATALNABI, of de Profeten ftad, een ftad linie van Ifenburg-Budingen in Wetteravien.
in 't vorftendom Mecca in Azien, daar Mahomet
M E E S , LIS MEES, kleine ftad in Provence aan
geftorven en begraven is. Zy legt drie dag-reyzens den linken oever van de Durance, vyfde half myl van
van de Rode-zee, en 4. van Mecca, dicht aan de Sifteron.
rivier Laakic. Enige geven ook voor dat hy niet
MEFFELEN, vlek in Brabant, drie uren vanHuy,
tp Mecca maar hier geboren is. De voornaamfte daar de Hollanders in't jaar 1705. een valfche mine
Mofquee alhier is die, welke Mofal-Kibu of de Al- maakten om de vyandlyke linien te forceren, daar
krheiligfte genaamt word, en waar m men Maho- zy in tegendeel dezelve by Hille^heim overweloiets zarek vind. Alle Turken zyn verplicht eens digden.
ME*
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"MËSAIOPOLÏS, ftad in Arcadien in Griekenland)
tian de rivier Alpheus.
MBOARA, Hechte ftad in Griekenland in de provintie Achaia , de Turken toekomende , niet* ver
van Athenen , en het omleggende lancüchap hiet
Megaris.
MEGHEN, kleine Had en graaffchap in HollandsBrabant, aan de Maas , 3. uren van 's Hertogenbofch.
MEGLOFS, graaffchap in Algow in Zwaben, dat
aan de ryksftad Wangen verpand is.
MEHAINE, MEHAI-GNE, rivier in't bisdom Luik,
welke zich boven Huy in de Maas iiorr.
M'EHEDIA, itad in Africa, in de provintieCuz in
't koningryk Fez. Een andere itad van dezen naam
legt in 't koningryk Algier.
MEHLE, marktvlek by Poppenburg in 'tflift Hildesheim.
ME HUN, zie Meun.
MEKUN SUR YEURE , kleine ftad en flot in 't
hertogdom Berry in Vrankryk.
MEIA, rivier in't Milaneefche landichap Novara,
welke niet ver van Arona ontfpringt, en dicht by
de itad Novara in de rivier Gogna valt.
MEIDELBURG, fterk flot, anderhalf uur van Landau, onder het bisdom Spier behorende.
MEIMAC, kleine itad in de provintie Limofin in
het bisdom van Limoges in Vrankryk , heeft een
beroemde Benediktyner abdy.
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Martyn' # en de amten Moritsburg , Radeherg , Ofchats , Torgau , S en rit er. berg , Pi ma , Stolp'en
Groflen-Hayn, Hohnftein , Muhiherg, Griilenburg*
Laulits, Zabeldits en Dippoldiswalde behoren.
MEISSAU , kleine ftad in neder-Ooftenryk , niet
ver van Eggen burg. Men zegt dat zy maai 11. huizen heeft dÏQ binnen hare muren itaan.
MEissEN,markgraaffchap in opper-Saxen,'t welk
ten noorden aan deSaxifche keur-kreits, ten ooftert
aan Luzatien , ten zuiden aan Bohemen , en ten
weiten aan Franckenland en Thuringen grenft. 't Is
een vruchtbaar land aan koorn, wyn, en weylanden , inzonderheid heeft het fchone bergwerken , en
hoort ten dele den keurvorft, ten dele andere hertogen van Saxen. Men deelt het in 8. delen , welke zyn de Meifnifche-kreits , de Meipziger-kreits,
de Aartsbergfche-kreits, het WeiiTenfelfche gebied,
het Merfeburgfche gebied, het Zeitfche gebied, 'c
Voigtland en het Ooiterland. De hooftitad Meiffen legt 3. mylen van Drefden aan de Elf, waar over een houte brug legt, ook is daar een gefecularifeert ftift, een biflchoplyk flot op een berg, en
een zogenaamde vorften-fchool op den berg S. Afra,
den keurvorft van Saxen toekomende. Nadernaal
1708. zo veel'nieuwe Hemmen op den ryksdag te
Regensburg gezocht wierden , verlangde keur-Saxen
ook, zo wel wegens het markgraaffchap, als ook
wegens het oude burggraaffchap Meiflen, dat Frederik deStrydbare 1422. aan het huis Saxen gebracht
had, tot de beyde oude Ryksftemmen weer toegeMEINBERNHEIM, zie Maynbernheim.
M E I N E , kleine rivier in't hertogdom Kleef, wel- laten te worden, maar heeft het tot noch toe wegens menigvuldige hinderpalen niet verkrygen kunke niet ver van Emmerick in den Rhyn valt.
MEINERSEN , MEINERSHEIM , Luneburgs amt , nen.
MEISSENER, WETSSNER, is de hoogde berg van
fleedje en (lot aan de rivier Ocker, 3. myien van
neder-Heflen, niet ver van-Allendorf aan de WerBronswyk.
MEINERT , biflchoplyk Bambergs flot en amt in ra, van waar men een goed deel van neder-Heflen,
Thuringen en veel naburige landen overzien kan.
Franckenland.
MEIMOW , klein eyland in de Conftantzer-zee, Boven op den berg is een ruimte van 3. vierendeel
den biflchep van Conftans toekomende, heeft een myl , waar op enige icoo. ackers en weylandca
zyn, ook een Heen-kolen berg-werk, gelyk ook
beroemde Benediktyner abdy.
MEINUNGEN , middelmatige ftad en fchoon flot, een meir en fchone wei-bronnen, die 86. molens
Elizabethenburg genaamt, en de refidentie des her- omdryven.
MEISSENHEIM, kleine ftad en amt aan de rivier
togs van Saxen-M einungen aan de Werra, in het
vorllelyke graaffchap Henneberg , 3. mylen van Lauter in 't hertogdom Twebruggen , daar dea
Schleuiïngen. De tegenwoordige hertog hietErne- Luiterfchen 1713. plaats tot een Kerk, Predikantenftus Ludovicus, geboren den 8.Auguftus 1709, en huis en fchool ingeruimt wierd.
M E I A , kleine rivier in het opperfte deel van ïtanoch minderjarig. De weduwe van zyn overleden
heer vader (den 24.Nov. 172.4. geftorven) is Eliza- lien , die Brefcia befpoelt , en zich in de Oglio
beth Sophia, geboren princes vanPruiflen en keur- giet.
Brandenburg , en voordezen weduwe van den
MELANCHOLY, is een zoort van Razerny zonder
markgraaf van Bayreuth.
koorts, met gedurige vrees en verdriet zonder oorMEIRONES , MEJORANES , kleine ftad in Italien, zaak verzelt, wyl de imaginatie van zulk eenmenfeh
in het vorftendomBarcelonette. De Franflchen boli- met overtollige zwarte gal vervult en verftelt is.
den hier 171 o. een fort, 't welk zy evenwel by aanMELANTO, groot en klein Melanto, zyn 2. Henadering der Geallieerden verlieten.
den ip" Dalmatien, de Turken toekomende.
MELANTOIS , kleine flreek lands in de Kaftelany
MEISLINGEN, fleedje by Lubeck., den heer van
Ryflel in Vlaanderen, de kroon Vrankryk toekoWedderkopf toekomende.
MEISNISCHE KREIÏS , is een fttik van het mark- mende , tuflehen de rivieren Marque en Deyle,"
*
graaffchap Meiflen , keur-Saxen toekomende, waar waarin de ftad Ryflel legt.
toe het kreits-amt Meiflen , -opper-amt Drefden,
MELANTRADA, oude Turkfche ftad in Romanien
procurators-amt en fchool-arnt beyde van Meiflen , aan de zee van Marmora, 13. mylen van Conitande ftifts-dorpen in Meiflen , het broeder-amt te tinopel.
Drefden, liet Leipnitzer-arnt, het hofpitaal-amt St.
MELASSO, voor deezen Miletus, was het vaderXxx
land

fp

MEL;

MEL.

land van den wyzen Thales en Anaximander, en den titel van een graaffchap, en den biffchop van
toen ter tyd zeer beroemt, is tegenwoordig een Montpellier toekomende.
matige ftad in de provintie Aidinelh in Natoliën m
MELIAPOUR , ftad op het Schier-eyland van InAzien , benevens een bisdom , onder den aarts- dien , aan dees zyde de Ganges in Azien, aan de
biffchop van Santa Crocc behorende,
kuil van Coromandel, benevens den titel van een
MELAZZO, zie MHazzo.
aarts-bisdorri.
MELCHITEN , zo noemt men in de Levant de
MfcLiB0CK,berg op den Harts,tuflchen den welSyriers, Cophten of Egyptenaren, en andere Chri- ken en de itad Goflar het aaloude ilot Hamburg
ftenen der Oofterfche kerk, welke tegen de Jaco- legt.
biten geftelt worden, en den Griekichen Godsdienft
MELIGNANO, zie Mdrignano.
in de voornaamfte hooftpunten toegedaan zyn ,
MELILLA, kleine maar welbeveftigde ftad aan de
doch niet onder het gebied des Patriarchs van Con- Middelantfche-zee in 't koningryk Fez in Africa,
Itantinopel, maar onder den aartsbiffchop van Da- welke de Spanjaarden toekomt. In december 1715,
mafcus liaan.
nam het water een hoek van het fort St. Michiel
MELCHTHAL, kleine valey in Zwitzerland, in 't weg ? waar van de moren zich te bedienen zochCanton Unterwalden, is beroemt om dat daar een ten , en vier ftormen daar op deden, maar met verboer in de 14de eeuw den Tyrannifchen keyzerly- lies weer te rug gedreven wierden.
ken landvoogt, wyl hy deszelfs vrouw gedwongen
M E L I N , ilot en Marquifaat in 't Ooftenryks-Brahad zich met hem te baden, van .kant hielp, en bant, niet ver van Niveile gelegen.
daar door aanleyding tot de Zwitferfche verbinteMELINDA , koningryk in Africa aan de kuft van
rtiflen en afval van Ooftenryk gaf.
Zanguebar tuffchen Montbaze en Para. De hooftMELCK ? kleine ftad en ilot aan den Donan in ftad Melinda is groot, en heeft een goede haven ,
neder-Ooftenryk, midden tuflchen Wenen enLints, die door een fterk kafteel befchut word, en waar
welke voor een pas aan den Donau pafferen kan. in de Portugezen groten handel dry ven, wyl zy
Hier by op een berg is een ryk Benedictyner kloo- met den koning, die een Mahometaan is, in goede
fter, wiens abt de voornaamfte in Ooftenryk i s , vriendfchap leven.
en cnmiddelyk onder den paus itaat.
MELIOREREN , verbeteren , aanbouwen. Daar
M E L D E , zie Mdde.
van koften vanMelioratie,de bouw en verbeterings
M EL DOL A , vlek, benevens den titel van een vor- koften.
M E L I T A , kleine plaats in 't koningryk Navarra
ilendom in Romagna, in den kerkelyken ftaat geaan de rivier Arragon in Spanjen.
legen , en het huis Pamfilio toekomende.
MELITA, kleine ftad in 't koningryk Fez, in AMELDORFF , kleine ftad in Dithmarfen in hetHolfteinfche, den koning yan Denemarken toekomen- fricaanfch-Barbaryen , 40. Duitfche mylen van de
zee-engte by Gibraltar, de Spanjaarden toekomende.
M E L E , CAPO DELLE MELE , een voorgebergte de.
M E L I T E , zie Meleda.
in 't Genueefche gebied, tuflchen Albenaga en OMELITELLO, vlek in Sicilien in Val di Noto.
ïieglia.
MELITINE, ftad in Natoliën in klein Armenien,
MÊLEREN, vermengen, zich in een zaak Meieren , hiet zich met een zaak bemoejen, zich daar daar de rivier Melas in den Eufraa't valt.
M E L I T O , zie Mïleto.
in mengen. Gemeleert, wanneer het van kouleuren gezegt word, hiet b o n t , of van verfcheydc
MELLEN, kleine ftad aan de rivier Hafe, in \
verwen.
bisdom Ofnabrug in Weitphalen.
MELEDA, MELITA, eyland in Dalmatien, in de

golf van Venetien, de republiek Ragufa toekomende , waar aan de Apoftel Paulus op zyn reys naar
Rome fchipbrcuk geleden heeft.
MELER , groot meir in Zweden, tuffchen Upland, Weftermanland en Sudermanland, 't welk by
ëe 2.5. mylen lang en 10. breed is, en zich by Stockholm m de Ooftszee ftort.
MEI,EZzo 5 zie Centovallu
MELEA, kleine rivier in 't Napolitaanfche, in de
provintie Lavoro, die zich in de rivier Garigliano
ftort.
M E L F I , MELPHES, ftad in Bafilicata in Napels,
benevens een bisdom en den titel van een vorftendom, dien de oudfte linie uit het huis Doria voert.
Zie Doria. De citadel is 1694, door een aartbeving
ingevallen.
MELGAZO, kleine ftad aan de rivier Minho in
de Portugeefche provintie Entre Douro y Minho,
is gants met bergen omringt.
MELGUEIL-, kleine ftad in Languedoc, benevens

MELLERSTADT, zie Mslrichfiadt.

M E L L I , koningryk in Nigritien in Africa, wiens
koning en inwoners Mahometaans zyn, en goeden
handel dryven. 'Ten noorden grenft het aan den.
Niger,ten ooiten aan Mandinga en Gage, ten zui~
den aan Malaguete, en ten weften aan de Atlantifche-zee.
MELLINGEN , kleine ftad aan de rivier Ruis in
het Zwitferfche graaffchap Rore, welke in 't jaar
17 i i . in de laatfte Zwitferfche onluften we&ens de
Toggenburgfche zaak van de beyde Canions Bern
en Zuiich ingenomen,en ook in den vrede behouden is.
MELNICK, bergftad en (lot in de Leiitmeritlche
kreits in Bohemen , daar de Moldau in de Elf valt f
4. mylen van Praag. Hier waft goede rode wyn,
MELO, kleine ftad in 't koningryk Portugaal / in
de provintie Beira.
MELO,kleine ftad in 't hertogdom Milaan aan de
rivier Adda daar fterken handel met lynwaad gedreven word. Zy hoort den verft ïrivultio toe.
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MËI-PHES, zie Af*//.
M E N A G E , huishouding, fpaarzaamheid, behoedMELRICHSTADT, MEELERSTADÏ ,kleine ftad,'flot zaamheid. Menageren zuynig huishouden, ook»voor-

en amt aan het water Stray in het bisdom Wurtsburg aan de Hennebergfche grenzen, 3. uren van
Meuftadt aan de Saaie.
MELSACK, ftad en flot aan de rivier Wafcha in
liet ftift Wermeland, in Poolfch PruifTen.
MELSERUCK, flot en barony in Brabant, waar na
de familie van Loquenghien den titel van Baron
voert.
MELSUNGEN,MILSUNGEK, kleine ftad, amt, en
flot aan de Fulda in neder-Heflen, 5. uren vanKaffel.
MELTON-MOWBRAY , ftad in Lancaftershire in
Engeland.
MELTZEN, HOHEN-MELTZEN, kleine ftad in 't

amt Weiffenfels in Meiflen , welke wegen haar
jaarmarkt beroemt is. In het amt WeifTenfels-Meltzen worden jaarlyks 2. landgericht en, naamlyk het
eerfle in 't begin van Maart, en het andere voor
vEgidius gehouden.
MELUW, middelmatige en beveiligde ftad aan de
Seine, in het landfehap Brie, op het eyland van
Vrankryk, benevens een Bailluagie en Preftdiaal.
MEMBE&NHEIM, zie Maynbernhêim.

MEMEL, rivier, zie Kiemen.
MEMEL , MEMELBURG ,, fterke grensvefting en

fraaie ftad aan het Koerfche Haf in Samland. benevens een fterk flot en haven in 't Brandenburg^
PruifTen, 20. mylen van Koningsberg, den» koning
van PruifTen toekomende. De rivier Tange, welke
de ftad en flot omringt, valt hier in 't Koerfche
Haf, en deze plaats is 1679. in den laatften oorlog met de kroon Zweden te enemaa! afgebrant.
MEMLEBEN, een dorp aan de Unftrut in Thurin•gen, een quartier van Welftein, benevens een gewezen Benediktyner-kloofter , dat keyzer Otto I.
gefticht heeft, en daar in Anno 973. geftorven is.
Het hoort tegenwoordig onder Weiffenfels.
MEMMINGEN, vrye ryksftad in Algow, niet ver
van Her, 6. mylen van UJm, in een vlakte gelegen , welke een taamlyk gebied onder zich begrypt.
Zy is redelyk groot, en niet alleen door de natuur
met behulp van een moeras, maar ook door de
kunft beveiligt. De ,'gantfche raad en de meefte
burgery is Luithers, doclrzyn hier verfcheyde Katholyke-kloofters• en daar word groten handel met
lynwaad, parkeinent en papier gedreven. Zy heeft
in de Beyerfche onluften Anno 1702. tot 1704. veel
geleden, waar van zy na den gelukkigen flag by
Hochftet weer bevryd is.
MEMOIRES, hieten by de Franfchen zulke fchriften, waar in zy de gefchapenheid van een gefchiedenis maar verhalen, zy mogen daar in belang hebben of niet.
MEMORIAAL, een gedenk-ceêl en fchriftelyke bekendmaking. Ook noemt men dus de ftrydfehriften, welke de partyen op de raadhuizen en in de
gerichtshoven door "hun advocaten tegen elkander
inleveren.
MEMPHIS, was in oude tyden die ftad in Egypten, welke hedendaags Cairo genoemt word.

zichtig in een zaak te werk gaan.
MENAI, rivier, of liever zee-engte in Nort-Wa!les in Engeland, welke het eyland Anglefey en het
graaflchap Caenar van elkander fcheyd.
MENAN , rivier in Indien , op het half eyland aan
de overzyde van de Ganges, die zich door drie
monden in den zee-boezem van Siam ftort.
MENANCABO, klein koningryk en ftad op het eyland Surnatra in ooft-Indien.
MENANDRIANEN", waren ketters in de twede
eeuw, wier- hooft Men ander een navolger van Simon den Toveraar was, en voorgaf dat hy en
zyne leerlingen de fteiflykheid niet onderworpen
waren.
MENCZIKOWT, een oude adelyke familie uit Litthauen by Minsk, waar uit Alexander Danielowics
Menczikow des Czaars gewezene eerfte ftaats-dienaar,'en generaliffimus over de Ruflifche troepen
gefproten, en die 1705. door den Roomfchen keyzer in den ryks-vorften-ftand verheven is; maar in
ongunit van den Czaar Petrus II. vervallen zynde,
wierd hy naar Siberien in ballingfchap verzonden.
MENDARO, ftad in een dal van den zelven naam,
in het landfehapje Guipuicoa in Spanje.
M E N D E , hooftftad van het landfehap Givaudan,"
in het hooft gouvernement Languedoc, aan de rivier L o t , benevens een bisdom, onder den aartsbiftchop van Alby ftaande.
MENDICINO, kleine ftad in Calabria citra in Napels.
MENDIESHAM, ftad in Engeland in het graaffchap.
Suffolck by den oorfprong van de rivier Deben.
MENDOCIKO, voorgebergte op de weftlyke kuft
van het eyland Cal'ifornia in America.
MENDOLI, vlek en laatfte grensplaats der Turken aan Perfien, 4. mylen van Pagdat, heeft een
flot met enige torens van kley.
MENDOZA, ftad in zuid-Anierica in de provintic
Chili, in een koude en onvruchtbare landftreek.
MENDRISIO, ftad, en een van de 4. Italiaanfche
landvoogdyen der Zwitzers. Zy is Roomsgezint,
en legt tufichen het Luganer- en Comer-meir.
M E N E , fraaie ftad in het waiwoodfehap Culm,
in Pools-Pruiften, welke 1711 de party van Sapieha
een fterke contributie moeit betalen, waar by de
burgers al hun goed afgenomen wierd.
MENERBE, ftad in Languedoc, aan de kleine
rivier Cefle.
_
MENGERIGHAUSEN , vermaaldyk fteedjc en flot
in het graaffchap Waldeck in Weftphalen.
MEMGERSKIRCHEN, vlek en flot in 't vorftendom
Naflau, een uur van Dritdorf, op den Wefterwald,
onder 't amt Beilftein behorende, alwaar eertyds
de vorftinnen weduwen van Naflau-Hadamar haar
weduwen-refidentie hielden.
MENGRAVILLA, een dorp in oud-Caftiiien, daal
een zoutmyn is.
f
M E N I N , MEENEN, kleine en weibeveftigde ftad
in de Caftellany Iperen, in Ooftenryks-Vlaanderen,
aan de rivier Lis , welke de bondgenoten tegen
Vrankryk in 't jaar 1706. binnen weinig dagen verXxx z
over-
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overden. Men heeft ze altyd voor een meefterftuk
des beroemden ingenieurs de Vauban gehouden.
Zy is in de'n Utrechtfchen vrede 1713- te ^ g u ntie
van het huis van Ooftenryk aan de Staten-Generaal
afgeftaan, maar het jaar daar aan in den Badenfchen
vrede den keyzer overgelaten.
MENNONITEN, MENNISTEN, een foort van

We-

derdopers, dus naar een Vries, Mcnno Simon, genaamt, die zich voornaamlyk in Holland uitgebreyd
hebben. Deze verwierp de ingevingen en verfchyïiïngen'der eerfte Wederdopers, en voerde in de
16de eeuw een nieuwe leer in. Zy verwerpen het
ftuderen en het Oude-Teftament, en geven voor
dat het Nieuwe de enige regel onzes geloofs is.
Vorders leren zy dat men de woorden Drie-eenheid
en Perfoon niet gebruiken moet, als men van den
Vader, Zoon en H. Geeft fpreekt ; dat het den
Chriftenen niet geoorlooft is een eed te doen, noch
enig wereldlyk overigheids amt te bekleden, veel
minder iemand aan 't leven te ftraffen, noch oorlog te voeren. Zy zeggen ook dat de kinderen den
Doop niet nodig hebben. Zy komen ten dele de
Socinianen , ten dele de UnitariiTen zeer na, en
deze hieten ook Galeniften,naar Galenus een dodor in
Amfterdam, en collegianten, wyl zy hun eige vergadering hebben, waar in ieder de fchrift durft uitleggen. Het H. Avondmaal bedienen zy 's jaars
maar twcmaal, wanneer zy alle te Rhynsburg (een
dorp een groot uur van Leyden gelegen) te zamen
komen, voorts hebben zy zich in veel gezintheden
verdeelt. Zie Wederdopers.
MENSA EPISCOPALIS , zo worden in de geeftlyke

bisdommen die goederen en inkomften genoemt ,
«die voor altoos tot des bifTchops-tafel gefchikt zyn,
en op generly wyze vervreemt kunnen worden.
MENSESPAPALES, wórden die maanden genaamt,
waar in de pauflyke ftoel uit kracht van het verge!yk, toffchen keyzer Frederik de lilde en paus Niklaas'V. gemaakt, gerechtigt is de geeftlyke beneficien te begeven, welke in deze maanden openvallen , en die de paus anderiins niet alleen aan zien
heeft behouden, of niet onmiddelyk alleen van hem
afhangen. Deze maanden zyn Januarius, Martius,
Majus, Julius, September en November.
MENTHEIT, landfehap in zuid-Schotland, dat ten
ooften aan Fife, ten weften aan Lennox, ten zuiden aan Sterling, en ten noorden aan Stratherne en
Broad-Albain grenft.
M E N T I E , gewag, Mentioneren gewag maken.
MENTON, ftad en prachtig vorftlyk lufthuis, in
't vorftendom Monaco, een myl van Monaco.
MENTZ., MAYNTS, een aarts-ftift in den opper-

Rhynfchen kreits, 't welk zich in Wetteravien als
ook in Franckenlan'd, en van het graaffchap Spanheim tot aan het hertogdom Wurtemberg uitftrekt.
B e aartsbiftehop van Ments heeft den opperften
rang onder de keurvorften, en is aarts-kancelier
des H. Roomfchen ryks in Duitfland, als ook deken van het keurvorftelyke collegie. Hy alleen
heeft het recht om de andere keurvorften zo wel
tot den verkiezingsdag, als ook tot de keurvorftelyke- en collegiale dagen te beroepen. Hy riek de
keyzerlyke capitulatie o p , bewaart het keyzerlyke

zegel, gelyk ook het ryks-archief, voert het direlc^
teurlchap op de ryksdagen, en verricht de kroning,
wanneer ze in zyn aartsbisdom gedaan word, Maar
gefchied de kroning buiten zyn en het Keulfche
aartsbisdom , zo verricht hy die beurt om beurt
met den keurvorft van Keulen. De tegenwoordige
keurvorft is Francifcus Ludovicus , grootmeeikr
van de Duitfche-orde, en broeder van den keurvorft van de Palts, geboren den 24. juli 1664. quam
tot de regeering in 't jaar 1729. na Lotharius Francifcus graaf van Schonbom, wiens Coadjutor hy
zedert 1710 geweeft is.
M E N T Z , M A Y N T S , hooftftad van het aartsbisdom
Mentz, aan den Rhyn gelegen, daar zich dezelve
met den Mayn verenigt, 4. mylen van Franckfurt.
Zy is lang, maar fmal, volkryk en welbeveftigt,
heeft een keurvorftelyk refidentie-flot, Martinsburg
genaamt, als ook een Univerfiteit, welke 1482. gelucht is; over den Rhyn legt een fchipbrug naai3
het fteedje Caflel.
MENZIKOF , zie Menczikozv.

MENZINGEN, kleine flad niet ver van de Nabc
in het hertogdom Simmern, 3. mylen van Creutienach.
M E N Z O , zie Min ei'o.

MEOLS, vlek op een Schier-eyland in het landfehap Chefter .in Engeland , 15. Engelfche mylen
van de ftad Chefter.
MEPPEL , een open, maar bekent fteedje in Over-.
Yflel, in de Verenigde Nederlanden, aan de rivier
Havelter- Aa.
MEPPEN, kleine beveftigde ftad aan de" rivier Haffa, daar dezelve in de Ems valt, in 't bisdom Munfler in Weftphalen. Zy word van enige tot het
graaffchap Vecht, en het zo genaamde Emfland gerekent.
MEQUINENZA, ftad en fterk flot op een rots in
Catalomen, 6. Spaanfche mylen van Lerida, aan
de Arragonfche grenzen, en aan de rivier Ebro 9
daar de Segre daar in valt. In het jaar 1707. veroverden het de Franfchen.
MEQUINEZ , voordeze een flechte plaats , maar
nu tegenwoordig de keyzer van Marocco om de
aangename landftreek en gezonde lucht zyn hofhouding daar heen verlegt heeft, een grote aanzienlyke en welgeboude üad in 't koningryk Fez
in Africa, 7.Duitiche mylen ten wellen van de ftad
Fez, Zy is tegenwoordig de hooftftad van het
gantfche keyzerryk van Marocco, en de BafTa aldaar is de voornaamfte van alle Baflas, en de eeifte
ftaatsdienaar des keyzers. Daar wonen veel Joden,,
die evenwel aan een hoek apart wonen, die des
nachts afgefloten word. Het keyzerlyk Paleys is
een prachtig gebouw met veel fchone tuinen, en
heeft een gantfe Duitfche myl in den omtrek,waair
in een Serail van 4. keyzerlyke gemalinnen en-2000..
by-wyven is. Aan de noortweftzyde legt een andere
grote ftad, welke egter niet zo goed geboud is, en
alleen van Moren en zwart-bruinen bewoont word,
M E R A , rivier in Graauwbundtérland, die byRiva
in het Comer-meir valt.
MERAN, kleine ftad aan de Adige in TyroJ, en
de hooftftad van het land aaa de Adige,
ME-
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M E * AN, vlek en amt onderde graaflyke SchoonMÈRÉNDA ,hiet aanhetkeyzerlykehof een avondburgfche heerlykheid Giaucha'behorende, 2. mylen maaltyd, die zonder plechtigheden en gewoontens,
van Altenburg.
welke anders by middagrnaaityden gebruiklyk ^zyn *
MERCHANGE , zie Merchingm.
verricht word.
MERCHIA,MERCHE, provintie in zuid-Schotland,
MERERAN, Benediktyner munniken-kloofter aan
die ten noorden aan Lothiatia, ten weiten aan Lau- de Boden-zee, niet ver van Bregents.
derdale, ten zuiden aan Tivedale en NorthumberM E R G A , MERQXJI, ftad en haven in 't koningland, ten ooiten aan de Duitfche-zee grenit.
ryk Siam, aan de zuid-zyde van Indien in Azien,
MERCHINGEN, kleine ftad, flot en heerlykheid die de Engelfchen voordezen bezeten hebben, maar
in Wefterryk, tuflchen Lotteringen en Elfas, de die door de Spanjaarden weer verdreven zyn.
Rhyngraven toekomende.
MERGENTHEIM, MERGENTHAL, ftad aan deTau*
MERCHTEN, kleine ftad in oofienryks-Brabant, ber in Franckenland, hoort benevens de-omleggen3. mylen van Bruflel.
de landftreek de Duitfche-orde t o e , en op den na~
MERCIA , grote provintie in Engeland , welke burigen Kitsberg vind men het flot Neuenhaus, 't
ten noorden aan Northumberland, ten weiten aan welk de refidentie desDuitfchen meefters is.
Wall es, ten zuiden aan Weftfex, en ten ooften aan
MERGOZZ A , meir in het hertogdom Milaan , dicht
Etfex grenit. Zy word in 18. mindere provintien aan Lago Maggiore, daar de rivier Tofa daarin
verdeelt, naamlyk, in Chefter, Shrop, Herefort, valt.
Monmouth , Glocefter , Oxford , Bukkingham ,
MERIDA, kleine ftad in 't SpaanfcheEftremadura,
Bedfort , Huntington , Nortlrampton , Rutland , welke een weinig gefortinceert is, en aan de rivier
Lincolne , Nottingham , Darby, Strafford, Wor- Guadiana legt, waar over daar een fchone ft enecelter, Warwick en Leicefter.
brug gaat.
MERCKENDORF, iteedje in Franckenland, i.myl.
MERIDA , ftad en bisdom in nieuw-Spanjen, op
van Guntzenhaulen, de mark-graven van Bayreuth het Schier-eyland Jucatan in noord-America , de
en Anfpach in 't gemeen toekomende.
Spanjaarden toekomende.
MERCOEUR, „kleine Franfche ftad in de provintie
MERIDIAAN , is een naam dien men alle de cir'Auvergne, benevens den titel van een hertogdom , kels of kringen op den wereld-kloot geeft, welke
waar van een Linie uit het huis van Lotteringen door de twe Polen of door het Zenith en Nadir
den naam voert. De prins van Conty heeft het gaan, en die den iEquator in gelyke deelen fnyd 1
van den Marquis de Laffe, die het gekocht had, men telt 'er in 't gemeen 360. Primus Meridianüs
Anno i7iQ.weeringeloft, en bezit het alzo tegenwoor- of de eerfte Meridiaan is een grote cirkel, dien men
dig , heeft ook een van zyn zoons daar naar laten zich verbeelden moet als of hy op de kloot afgenoemen, die hem den 22,. mey 1722. afgeftorven tekent ftond, op dat men daar van de graden der lengte
is.
van de eene of de andere plaats kan beginnen te reMERCURIALE, is een vergadering van het Parle- kenen.
ment te Parys, welke op den eerften woensdag na
MERIOIES, MIDDAG, hiet dat geweft, daar de
het feeft van St. Martyn ? en op den eerften woens- zon des middags om 12. uren ftaat.
dag na Paaflchen gehouden word, wanneer de opMERINDOL, kleine ftad in Provence in Vrankjper-prefident en een van de advocaten-generaals ryk, welke benevens het omleggent geweft de Wal*
van de misbruiken en ongeregeltheden die zy in de denzen bewoonden; maar onder Francois I. Anno
gerechtspleging aangemerkt hebben redeneert, Dit 1545. door de koninlyke troepen verftoort en verwoord word ook voor zodanige redevoering van weeft wierd.
den eerften prefident en den advocaat-generaal zelfs
MERIONETH, provintie van 't vorftendom Walles
genomen. Mercuriale wierd ook eertyds de verga- in Engeland, die ten noorden aan Caernarvan, ten
dering van enige geleerden te Parys genoemt, die ooften aan Denbig, ten zuiden aan Cardigan en Montalle woensdagen in het huis van den beroemden en gomery, en ten weften aan de Ierfche-zee grenft.
voor enige jaren overleden Gilles Menage by een Zy is 36. mylen lang, en half zo breed, en met
cmamen, en van geleerde zaken difcoureerden.
zeer hoge bergen ge vult , maar heeft heerlyke
MERDAU , klein eyland op de Noorweegfche vee fokkery.
kuiten by Chriitiaanfand.
MERISCH, zie Maros.
MERDIN, ftad in Diarbeck in Azien , op een
M E R I Ï E N , goede verdienden, lofwaardige hoekeuvel gelegen, welke de Turken voor een ono- danigheden.
verwinlyke vefting uitkryten.
MERLA , flot in opper-Heflen in een valey geleM E R E , ftad in Wiitshire in Engeland.
gen , Hefïen-Darmftad toekomende.
MERECZA, kleine ftad in Littauen, daar de riMERLQN , zo noemt men aan een vefting de op»
vieren Merecz en Niemes te zamen komen. Daar geworpe aarde of borftwering, die van buiten fma!
is een prachtig flot.
en van binnen breed is. Zy legt tuflchen twefchietMERENBERG, floten voormaals een graaffchap, gaten, en word fomtyds op de batteryen met wil'mi een amt, in het vorftendom Naflau, een myl van gen hout betuynt om zo veel te fterk er te zyn.
Weilburg. Het vleck Merenberg legt een uur van
MERNE , groot eyland in den Nylftroom 'in EthioWefterburg.
pien , in Africa, 't welk de orde van St. Antonius
MERENBURG , fterk flot in Zevenbergen j aan de gezegt word toe te komen.
rivier Aluta, tot Croonftad behorende.
MERNIS, een klein jandfehap in noord-Schotland f
Ui
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MER. MES.'

MES:

MESISRES ; ftad ïn het landfchap Rhetelois in
tuffchen de landfchappen Marr en;AngusendeDuitChampagne in Vrankryk.
fclie-7.ee.
MESINES , een flot in het gebied Bazadois 'm
MËRODE, zie Marau&e.
.
. ^ „ ^ ^
MEHODE , flot en heerlykheid in t hertogdom Vrankryk, waarvan een beroemt geflacht den naam
Gulik, waa van een voorname familie den.naam gekregen heeft.
MESKIRCK, kleine ftad in het graaffchap Furftenvnert die lich te eelyk rnarquis vau Weltenoo
noemt X ooE byvlSerloo een flot, Merode ge- berg in Zwaben, welke den titel van een vrye heertykheicr heeft. Een Furftenbergfche linie word daar
naamt, geboud heeft.
van de Möskirfche genaamt, welke anno 1716. na
MERQUI £ie <Mgr£a*
MERSEBURG , een Luiters bisdom aan de Saaie in 't affterven des keur-Saxifchenftadhoudersvorft Ego
Meiffen, tuffchen Thuringen. en de Hallifche Saal- van Furftenberg een deel van de nagelate landerym
kreits gelegen, den hertog van Saxen-Merfeburg als geërft heeft , en begonnen den vorftlyken titel te
gepoftuleerde Adminiftrator toekomende. Wat deze voeren. Dejegenwoordig regerende heer Frobenius
Ferdinandus is den 17. Nov. 1664. geboren, en zetitel beduid zie onder Adminiftrator.
MBRSEBURG, hooftltad van 't bisdom van dezen dert 172^. keyzerlyke opper-Commiffaris op dein
naam , en de hertoglyke refidcntie-plaats 3. mylen Ryksdag te Regensburg. Hy is den 5. Juny 1690.
vanLeipzig, en 1. van Hal, daar een ichoonflotaan met Maria Thereiia, een dochter van Johan Lodede Saaie, een aanzienlyk Domkapittel, en een fraai wyk, laatften graaf van Sults getrout, waar uit den
Gy mnafium is. De gepoftuleerde Adminiftrator daar 9. Augufty 1714. een erf-prins Karel Frederik gevan, Mauritius Wilhelmus , hertog van Saxen, is boren is.
MESLINGE , een vlek in het noord-eind van de
den'5. Febr. 1688. geboren, heeft zich den 4.N0V.
1711. met Henriette Charlotte, dochter van Geor- Zweedfche provintie Dalekarlien, aan deNoorweeggius Auguilus Samuel van Naflau-Idftein in den echt fche grenzen.
MESOLA, een pauflyk fteedje aan den mond vau
begeven, en 1712,. de regering aangevaart.
MERSEUS een rivier in Engeland in de provintie de Goro, die een arm van de Po is, aan de Venctiaanfche golf in het hertogdom Ferrare gelegen, 't
Cheshire, die in de Ierfche-zee valt.
welk de Franffchen in den vorigen oorlog onder
MERSPERG, zie M'órfperg.
MERSPURG, een kleine ftad en flot in Zwaben, veel proteftatie der keyzeriyken met garnizoen bc*
aan het Conftantzer meir, daar de biffchop van Con- zetleden, op dat zy van dien kant den toevoer der
proviant over gemelde golf uit Slavonien het Duitftans dikwils zyn zetel houd.
MERTOLA /veiling , benevens den titel van een iche leger onder prins Eugenius mochten aigraaffchap in de provintie Alentejo in Portugaal, aan fnyden.
de rivierGuadiana, waarvan de voormaalsberoemMESOPOTAMIA, was in oude tyden een deel van
de hertog van Schomberg wegens zyn trouwe dien- het Affyrifch ryk, tuffchen de rivieren Tigris en Euften, aan het huis van Pottugaal bewezen, den graaf- phratcs, tegenwoordig vind men daar de provintiea
lyken titel kreeg , welken zyne nakomelingen in Amafia en Diarbeck.
Engeland noch voeren.
MESSA, ftad in 't koningryk Marocco in Africa,
MERTOLA .MERVBLBT TB WESTERWINKEL , ryk by den mond van de rivier Suz.
vryheerlyk geüacht in de bisdommen Munfter en
MESSAGER, zie MeJJenger.
Osnabrug.
MfcssALiANEN, zie Majfalianen.

MERTSZUSCHLAG , zie Mórtszufchlag.

MERVILLE, kleine ftad aan de rivier Lis, in Ooftenryks-Vlaanderen.
MERWE,zie.Md*w.
MERWIGSBURG, oud vervallen flot in Thuringen,
een myl van Erfiurt, aan de rivier Gera.
MERXHAUSEN , is het vierde grote gafthuis in Heffen, dat anno 1538. voor arme gebreklyke vrouwsperfonen geiticht is.
MERY SUR SEINE , kleine.ftad in Champagne aan

de rivier Seine.
MESCHED , zie Méxat.

MESS E NE , zie Mejfines.

MESSENGER in't Franfch meffager, betekent in't
Engelfch een beëdigde gerechtsbode, gelyk in Vrankryk het woord huiffier.
MESSERANO, zie Majfsrano,

MESSIN , klein landfchap in Lotteringen , aan
Vrankryk behorende, waar van Mets de hooftltad is*
MESSINA , hooftftad van het eyland en koningryk
Sicilien, aan Faro di Meflina, in Val di Demona,
Zyis naarde nieuwewyze gefortificeert, en door4,
Citadellen befchut , waar van 'er maar een binnen
de ftad legt. Zy heeft een fchone haven, en dryft
fterken koophandel met zyde, en zyde ftoffen die
in de ftad gemaakt worden. Zy heeft ook een aartsbifdom , een wel voorzien gefchuthuis, en een prachtig paleys, waar in de onderkoning zyn hof houd.
Deze ftad benevens de citadellen is anno 1718. den
hertog van Savoyen door de Spanjaarden afgenomen, maar het jaar daar aan door de keyzeriyken
weer met accoort verovert.

MESCHEDE , kleine ftad aan de Roer in het hertogdom Weftphalen, keur-Keulen toekomende.
MESEMBRIA, Turkfche ftad in Bulgarycn aan de
Zwarte-zee, benevens een bisdom.
MESERITS, ftad in Moravien, aan de rivier Oflaw a , naar den kant van Bohemen toe. Daar legt
m Moravien noch een andere ftad van den zelven
naam, naar deOngarifche enSileiifche grenzen.
MESERITS, MISERITS, ftad enftarosdyin grootMESSINA, FARO DI MESSINA, is een beroemde
Polen, in het waywoodfchap Pofen, aan de Silefi- zee-engte tuffchen Sicilien en Calabria oltra in Nafche grenzen, heeft een redelyk fterk ïiot.
pel?, By den noordlyken ingang dezer zee-engte

MES. MET.
^jn debeydefteenklippen , die in oude tyden Scyîîa
en Charybdis genoemt wierden.
MESSINES, kleine (lad in Ooitenryks-Vîaanderen,
in de kailellany vanYperen, benevens een abdy,
wiens abdis het geeillyk en waereldlyk gezag over
deze plaats heeft.
MESSIRE, is by de Franfchen een eer-titel, die
ridderlyke en aanzienlyke perfonen gegeven word.
Tegenwoordig is hy zeer uit het gebruik geraakt,
en het woord Monfeigneur daar en legen opgekomen,evenwel word die titel nochzomtydsin Vrankryk aan biflehoppen en hoge geeitlyke perfonen, gegeven,
MESTICEN, MESZITEN, zo noemt men in Ame-

rica de luiden, die een Europeefchen vader en Indiaanfche moeder hebben.
MES TRAT A , of de kuit van Drcc? , is het weftelyke deel van het koningryk Barca in Africa.
M E S T R E , is een oud Venetiaans vlek aan de rivier Mufone, aan de golf van Venetien, daar de
perfonen en waren uit Duitfland aankomen, en van
daar verder te water naar Venetien gebracht worden.

MET.

TIT

METATORUM JUS-, het inquartierings recht is dat
gene, waar door de onderdanen aan nun overften
verplicht zyn de inquartiering voorfoldaten en hofbedienden in hun huizen te dulden.
METELINO, LESBOS, MITYLENE, Turks eyland

in den Archipel, niet ver van de kuften van Natolien in Azien. Het is vruchtbaar, voornaamlyk aau
voortreflyken w y n , en de hooftflad Metelino heeft
een aarts-bisdom benevens een goede haven.
METEMPSYCHOSIS of ZiELsvERHUiziNG,is de leer
der oude Pythagoriften en hedendaagfcheBrammen,
volgens dewelke zy geloven dat de afgefcheyde zielen in andere ligehaamen, zelfs van redenloze dieren
varen.
METHËR, is aan 't Perziaanfche hof een zeker
gefnedene, die altyd by den koning in het vertrek,
en met veel neusdoeken in een zak voorzien is,
om den koning dezelve, wanneer hy ze nodig heeft,
te overreyken.
METHODE, leerwyze, onderwyzing, ook de order die men in een zaak houd.

METJCALLE , METECAL , een goude munt in
MESTRE DE CAMP, is in Vrankryk een officier, Barbaryen in Africa , die 40. Blanquilles , en zo

die een regiment lichte ruiters commandeert, en in veel als een dukaat geldt.
een veldilag voor aile hooftluidea van zulk een reMETLING , ftad , benevens een flot in nedergiment voor aan trekt.
Crain, en de hooftflad van de Windifche-marck.
MESTRE DE CAMP, was voordezen een officier,
METOPOSCOPIE , is een kunft, waar door men
die een regiment voet-volk commandeerde. Maar uit de gezichtsllnien van een menfch de innerlyke
na dat het amt van colonel-generaal van het Fran- gemoeds-geiteltenis , en deszelfs zonderlinge gefalfche voet-volk met den hertog van Epernon uitge- len oordeelt.
ïlorven is, zo hebben ook de commandanten der
METRAMA , kleine rivier in Calabria Oltra in
regimenten by het voet-volk niet meer den naam Napels, die m t Apennynfche gebergte ontfpringt,
van Meflre de Camp behouden, maar den titel van en zieh milchen Nicotera en Giola in de Tyrrheencolonel aangenomen. Ondertuflchen is de qualiteit fche-zee ftort.
M E T R O , M E T A R O , een rivier in den kerkelyken
van Meilre de Camp niet te enemaal afgefchaft,
wordende dezelve maar van den tweden generaal ftaat in het heitogdom Urbino, die zieh by Fano
van de lichte paarden, en de commandanten der in de golf van Venetien ontlait.
METROPOLIT A AN, zo wierd voor dezen de voorregimenten van deze ruitery gebruikt.
MESTRE DE CAMP, GENERAL DE LA CAVALLERIE naamfte biiichop in een provintie genoemt, die de
LEGERE, is een voornaam officier, die by 't afwe- mindere biilchoppen aanitelde, en haar tot de Sy7,en van den collonel generaal der lichte ruitery het noden te zamen riep. Hedendaags betekent het in
abiblute commando voert, en even zo veel gezag de Roomiche en Griekfche kerken wat meer als
een aartsbiflehop , en men heeft voornaamlyk in
heeft, als deze laatile dürft pretenderen.
MESURE,hiet doorgaans demaat of afmeting van Mofcovien vier Metropolitanen: i.dien van Grooteen zaak. In ftaatszaken beduid het de naar wel Novogrod en Welikoluko : z. van Roftow en jarooverlegden raad gekorene maatregelen en genome flow, 3.van Cafan en Wiatka, en 4.dien vanSaski
befluiten, waar naar de orders te geven en uit te en Podon, welke laatile in de ftad Mofcau woont.
voeren zyn , daar van zegt men : deze of gene mo- In de Gereformeerde HefTen-CafTelfche landen noemt
men zo een geefilyk perfoon Metropolian, die in
gentheid zal andere Mefures nemen.
M E T A , eyland en ïtad op de kuiî vanAian, een een ilad Predikant is, en over een zeker getal andeel van Zanquebar in Africa, de Türken toeko- dere Predikanten het opzicht heeft.
MÉTROPOLITAIN KERK, zie Kerk,
ïnende.
M E T T E N , een Benediktyner abdy in neder-BeyeMETAMORPHITEN , noemde men in.de i6de eeiiw
de Sacramentariflen, wyl zy leerden dat Chriftus ren, tuflehen de kloofter opper-en neder-Altaich.
METTENHEIM, fraai vlek in het graaffchap WarLigchaam by zyn Hemelvaart in een gants Godiyk
tenberg, niet ver van Worms-, daar 1725. brand
Wezen verändert was.
METAMORPHOSIS , hiet de verandering van de geweeit is.
METTERNICH, ryks-graven, die zieh in de Wn>
cène gedaante in de andere, by voorbeelt, wanneer
de dickers verfieren dat een menfch in een dier of neburgfehe en Beiliteinfche linie verdelen, en .1 egp'ant verändert is, hoedanige herfehepping-boeken gen de ryksheerlykheden Winneburg en Beilftein m
de oude Roomiche dichter Qvidius Naio gelchre- Weftphalen. Dit graaflyke en vryheerlyke gedacht
heeft zieh noch in veel andere liniea verdeeit, welyen heeft,
ke
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MEX. MEY.

ke zieh in de îtaliaanfche, Luxemburgfche, LotteMfixtCo; NIEUW SPANJEN, groot land, *t welk'
ringfche en keur-Brandenburgfche landen neeigela- al dat gene in zieh begrypt wat de Spanjaarden in,
noord-America bezitten, behalven nieuw-Mexico,
ten hebben.
- - ,. . T .. •
M E T Z , hooftftad des bisdoms Metz in Lottenn- 't welk zy langen tyd, na dat pzy 't eerfte reeds begen, daar de rivier Seile m de Moezel vak, iS. raten , ^ ontdekt , en ten del ingenomen hebben.
mvlen van Straatsbug. Zy is groot, fchoon, gefor- Deszelfs grenzen zyn ten weiten nieuw-Mexico en
tificeert , en heeit een fterke citadel. Deze plaats Mare Vermejo, ten ooften delfthmus van Panama,
wierd 1553- van keyzer Karel V. tem bdegert maar ten noorden"Florida, als ook deMexicaanfche zeehy moeft met verlies weer attrekken. Haarbiilchop boezem, en de Mexicaanfche-zee, en ten zuiden
ftaat onder den aartsbiffchop van Trier , en voert het Mar del Zur. 't Is een zeer warm land, wyl
den titel van Ryksvorft. Dit bisdom benevens de het grootfte gedeelte daar van onder de gezengde
ftad heeft Henrik IL koning van Vrankryk reeds in luchtilreek legt , en zyn voornaamfte vruchtbaarhet jaar 1551. bet Ryk afgenomen , en de kroon heid beftaat in boomwol, zyde, zuiker, balzem,
Vrankryk ihgelyft ; 00k is haar in den Weftfaal- Cochenille en Cacao; maar zyn grootfte rykdom befchen vrede 1648. de volle fouvereiniteit daar over ftaat in de goud-en zilver äderen. De kroon Spanjen
laat dit land door een onder-koning regeren, wiens
ingeruimt.
"METZENHAUSEN, fiot, amt, en vlek in Brisgau, regering in 't gemeen maar 5. jaren duurt, hoewel
niet ver van Freyburg, waar van eenadelyke fami- de gefchenkenen andere oorzaken den termynzomlie in Rheinland den naainvoert, maar komt anders tyds doen verlengen. Het word in drie deien gefcheyden, die men Audientias noemt, en dit betede ftad Freyburg toe.
MSVA , ftad in het waywoodfchap Marienburg, kent zo veel als de hoogfte gerechtshoveh, welke
zyn Guadalajara, Mexico, en Guatimala. De auaan de rivier Fers, in Poolfch-Pruiffen.
MEUAN , kleine ftad in neder-Languedoc , niet dientie Mexico beftaat uit 7. provintien, naamlyk
Jucatan, Tabafco, Guaxaca, Tlafcalan, Mexico,
ver van Niirnes.
M E V A T , koningryk in Azien, in 't ryk van den Mechoacan en Panuco. De ftad Mexico legt aan
een zout meir, dat by de 30. Franfche mylen in
Mogol, asn de overzyde van de Ganges gelegen.
MEUBILEN 9 zo noemt men het huisraad en an- den omtrek heeft, en is de hooftftad des gantfehen
dere roerbnde goederen , die daar door van de im- lands , als ook de reiidentie-plaats des onder-komobilia of vafte goederen onderfcheyden worden. nings, des aarts-biifchops, en van de Audientie of
Maar in een naauwer zin word allerly cierlyk huis- gerechtshof. De zee-boezem van Mexico is een
raad , daar men byzondere vertrekken meê opichikt, deel van de Mexicaanfche-zee, tuffchen bet îandfchap Florida, de Audientie Mexico, en het eyland
'meubilen genoemt.
MEUDON, flot op het eyland van Vrankryk, 2. Cuba.
mylen van Parys.
Mi-xico, NIEUW MEXICO, NIEUW MABATA , o?
M E U K , MEHUN, ftad en Bailluagie aan de Loire HET NIEUWE KONINGRYK GRANADE , een groot
in het Iandfchap Orleanois in Vrankryk.
Iandfchap in noord-America , 't welk ten weilen
M E U N , kleine ftad in de provintie Berry, aan de aan Mare Vermejo, ten zuiden aan nieuw-Spanîivier Yeure in Vrankryk.
jen, ten ooften aan Florida en nieuw-Vrankryk,
. MEURS, Mors, voordezen een graaffchap, maar en ten noorden aan 't onbekende land grenft. Het
zedert 1706. een vorftendom, 't welk tuffchen het wierd 1583. door een Spanjaard ontdekt, is bergaarts-ftift Keulen, de hertogdommen Gelderland en achtig, maar vruchtbaar , inzonderheid heeft het
Kleef legt, het is een leen van het laatite hertog- ryke zilvermynen, criftal en fmaragden. Het land
d o m , en komt na de dood van koning Willem word van verfclieyde Volkeren bewoont , welkc
III. van Engeland den koning van PruifTen toe; De htm eige vorften, die zy Cafiques noemen, vcrkiehooftftad hiet 00k Meurs, is bevefeigt, heeft een zen, en ten dele van de Spanjaarden tot het Chriscitadel, en vvierd 1712. met Pruiffifche troêpen be- ten-geloof zyn bekeert worden. De Spanjaarden hebzet.
ben in dit Iandfchap veel coîonien opgerecht 9 waar
MEURTE, rivier in Lotteringen, die in het Vo- onder de voornaamfte S. Fé de Grenada hiet, en
gefifch gebergte ontfprir.gt, en zieh beneden Nancy de reiidentie-plaats des gouverneuts is.
•in de Moezel giet.
MEYDAN , zo word in Ifpahan de koopbeurs genoemt, welke een grote handelplaats is, 700. ichreMEUSE BURG , zie Mbysbtirg.
MEUSELWITZ, vlek en Hof in 't Saxen-Altenburg- den lang en 750. breed.
fche gebied, anderhalf myl van Zeits, tegenwoorMEYDAN, Turks-ilot in Croatien, niet ver van
dig den keyzerlyken generaal veld-tuigmeeiter graaf Novi.
van Seckendorf toekomende.
M E YEN, zie Mayen.
MEXAT, MESCHED, hooftftad van de provintie
MEYENBERG, hooftftad van het graaffchap Rcre
Chorafan in Perzien.
in Zwitzerland.
MEYENBüRGjfteedje in dePriegnits in de marckMEXICAANSCHE-ZEE, begrvpt den zee-boezem
van Mexico in noord-Am erica , en dat gantfehe Brandenburg aan de Mecklenburgfche grenzen , de
deel van de Noord~zee , dat ten ooften van het heren van Rohr toekomende , heeft een goede
îandfchap Florida, legt, de zee van Canada ten noor- koorngrond, en de rapen, die daar groeien, worden
den, en de Antilhfche eylanden ten zuiden heeft. ver verzonden.
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^MEYENFELD, flot en hooft-vlek van het Tienge- kreits in Bohemen, een gravin van Zinzendorf toeïichten Bundt in Grauwbunderland, 2. mylen van komende , 4- m Y l e n v a n E S e n
O u r , is in 't jaar 1720. tot op 5. huizen na afMicHALOwiTs, veiling mCroatien, die de Chri-gebrand.
ftenen in 't jaar 1685. den Türken afnamen.
MEYERGÜTER (of GOEDEREN) zyn in Saxen zeMICHELAW , Sileiifch fteedje in het vorftendom
Icere goederen, die alle o-jaarentegen zekere zom- Brieg aan de Neifs, de vryheren van Grutfchreibet
a
ine gelds van de landsheien weer moeten aan enotoebehorende.
ö
men worden.
MICHELFELD, Benediktynerabdy lnNordgau, 6
MEYERY, hiet in Brabant zo veel als eenomtrek
caftelany, ofambacht. By voorbeelt deMeyery van mylen van Bamberg.
MicHELow , klein landfchap in Pools-PruifTen ;
''sHertogenbofch, dat is de gantfche ftreek lands die
en een deel van het Culmifch gebied. Het heeft
tot 's Hertogenbofch behoort.
zyn naam naar het flot Michelow.
MEYN, zie Mayn.
MICHELSTADT , MicHLENSTADT , kleine ftad in
MEYNE , een plaats in Provence, omtrent 200.
Ichreden van Aries. Daaris een beroemde gezond- het Odenwald, tuflchen Erpach en Furftenau, valide kleine rivier Mubling , hoort de beyde graafheidsbron, waarom zy flerk bezocht word.
lyke linien van Erpach in compagny toe.
MEYSENHEYM , zie Meißen hem.
MicHELSTäDTEN, ryk vrouwen kloofter in opperMEZIERBS, fterke ftad aan de Maas in ChampaCrain, 4. mylen van Laybach, waar toe het flot
gne, benevens een citadel.
MEZINGEN , is het grootfte marktvlek in hether- Frauenftein, dat'er niet ver van daan legt, behoort
MICHELSTEIN , voordezen een Ciftercienferklootogdom Wurtemberg, tuflchen Tubingen en Aurach.
fter , maar nu een vorftelyk - Bronswykfche landMEZO , Had in het cigentlyk zo genaamde Nato- fchool aan den Harts , 2. mylen van Halberlien in Azien,
ftadt
MEZUME , oude Had in het landfchap Tenes in
MICLANS, flerk flot in Savoyen dat 1711/van de
Barbaryen in Africa.
Geallieerden verovert v/ierd.
MEZURADA, CAPO DE MEZURADA, voorgebergMicoLE, MicoNE, een van de eylanden van den
t e in Guinea in Africa.
Archipel, die in oude tyden Cyclades genaamt wierMEZURATA , voorgebergte in 't koningryk Tri- den. Het heeft niet meer als een dorp, maar goepoli , by den ingang des zee-boezems van Sidra in den wyn, veel boomwol en gierft, en word door
Africa.
een enge vaart van het eyland Delos afgezondert ;
MEZZAB , ftad in Biledulgerid in Africa en de hooft- 00k wonen 'er veel Katholyken en 00k Griekfchc
itad van 't landfchap Mezzab.
Chriftenen, die evenwel den Turk cynsbaar zyn.
MEZZANO, klein meir in 't hertogdom Caftro in
MicRoscopiuM ,betekent een vergroot-glas, waar
Italien.
in zieh de kleinfte dingen zeer groot vertonen, dat
MEZZO , ISOLE DI MEZZO , drie kleine eylan- men alles naauwkeurig daar aan ontdekken kan.
den in de republiek Ragufa in de golf van VeneMIDDAGMAAL IN 'T KLOOSTER, is, wanneer de
tien. Hun namen zyn CaJzmota, Guipana en keyzer met zyn hofhouding in een kloofter fpyft
9
Mezzo.
waar toe voordezen de hof- en monds-koks toebeMEZZOVO , gebergte in Griekenland , dat Thef- reydzelen gemaakt , en teffens voor ieder munnik
filicn, Epirus en Livadien van elkander fcheyd.
van het kloofter portien toegerichthebben. De voorMIACO , zie Meaco.
naamfte perfoon van't kloofter eet daar mee aan de
MIADZIAL, ldeine ftad in Litthauen in het wai- keyzerlyke tafel , de holdames gaan met de keywoodfchap Wilna, 14. mylen vanWilna.
zerinin alle mans- en deminifters met den keyzer ia
MIANS , MIANO , Franciskaner kloofter in Sa- alle vrouwenkloofters.
voyen, met ver van Chambery in Montmelian. Het
MIDDELAAR , flot en heerlykheid in Gelderland
omleggende geweft beftaat uit veel diepe gronden , in de Betuwe aan de Maas en de Kleeffche grenen dewyl de ftad St. Andries daar voordezen zal zen , is reeds anno 1692. van koning Willem III;
verzonken zyn, zo word zy Abyflus Mianenfis ge- van Engeland aan Frederik III. keurvorft van Branjiaamt.
denburg gefchonken. 't Is 00k 1714. in den RaftadMi AR Y , groote rivier in Brafilien in zuid- Ameri- fchen vrede den koning van Pruiflen en keurvorft
ca, welke zieh by het eyland Maregnan in de Noord- van Brandenburg toegewezen.
zee ftort.
MIDDELANDSCHE-ZEE, is een grote zee-boezem
MicALEo , STRETTO DI MICALEO , zee-engte van de Atlantfche-zee. H y ftrekt zieh van't weften.
van den Archipel, tuflchen Natolien en het eyland ten ooften van het naauw van Gibraltar tot aan de
Sainos.
Syrifche kuften uit , nademaal hy ten zuiden aan
MICA VA, ftad in het landfchap Quantoin Japan, Africa, ten noorden aan de kuften van Europa en
op het eyland Niphon. Zy is de hooftftad van het Azia ftoot.
Meine koningryk Micava.
MIDDELBARE RYKSLEDEN, worden die genaamt
MICHAELBEURN , Benediktyner munniken kloo- die in een land van den een of den anderen Ryksfiw in het ftift Saltsburg , niet ver van de rivier ftand wonen , en alzo deszelfs rechtsdwang in het
Saltza.
Roomfche ryk niet onmiddelbaar onderworpen zyn:
MICHAÏMSMR© , kleine bergftad in de Pilsner- gelyk de in Silefien, Bohemen en Ooftenryk woYyy
~
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îiende vorften en graven, landsvorften en ïandsgraven, maar de edelluiden landzaten genaamt worden.
MIDDEIBURG, hooftftad van Zeeland ,. op het
cyland Walcheren gelegen, lopende van daar een
vaart op Vliflmgen, die de grootite fchepen draagt.
Zy is groot en fchoon geboud, dry ft fterken handel, inzonderheid met w y n , nademaal aile wynen9
die over zee naar de Nederlanden gaan, door deze
ftad paiîeren.
MIDDEIBÜRG, kleine Had in Hollands-Viaanderen , wiens vefting-werken geflecht zyn.
MIDDELBURG, kleine ftad in ooft-ïndiën^deHollanders toekomende,- op het kleine eyland Middelburg, dat tuffchen de eylanden Ceylon en Manar
legt. Dit eyland hiet anders ook Nindundina, en
van de Portugezen word het Ilhas das Vaccas of
het Koeien eyland genaamt. Het is 6. mylen lang,
heeft veel vee, en wegens de klippen valt het '^r
zwaar te landen.

MÎE, MIG. MIC
Silefien behoort heeft; maar nu door debifichoppen van Olmuts van Silefien afgefcheurt, en Moravien ingelyft is.
MISSLOWIC, Silefifch fteedje in de vrye ftandsheerlykheidPieffe, 25. mylen ten zuid-ooften vanBrellau.
M I E s s , zie MIZA.

MIESTZ-HERMANNI, ftad in de Chrudimer-kreirs
in Bohemen.
MIGNON , FAVORIET ,

een gunfteling van een.

groot heer.
MÏGNONE , rivier in den kerkelyken ftaat in 't
erfdeel van St. Pieter , welke zieh niet ver vaa
Civita Vecchia in de Tyrrheenfche-zee ftort.
M I E A A N , hertogdom in Lombardyen in Italien»
*t welk ten weilen aan Piémont en Montferrat, ten
zuiden aan het Genueefche gebied > ten ooften aan
het Parmefaanfche, Mantuaanfche en Venetianfche,
ten noorden aan Valais en aan de 4. Italiaanfche
abdyen der Zwitzers en aan Graauwbundterland
MIDDELFAHRT, zie Mittelfahrt.
grenft. 't Is een van de fchoonfte landen van ItaMiDDELGROND,hiet de vaart waar door de fche- lien , en vruchtbaar aan koorn, ryft, wyn en allerly
pen uit de Theems door de zandbanken in de vruchten. Men verdeelt het in 12,. kleine landfchapNoord-zee varen.
pen, welke zyn la Laumellina, ilPavefano, Lo~
MIDDEL»MARCKJ een groot en aanzienlyk land- defano » Cremonefe, AlefFandrina, Tortonefe, il
fchap in de marck-Brandenburg,. tuflchen de Elf en Territorio die Bobio, het graaffchap Vigevano, il
de Oder , aan de Ucker-marck, Nieuwe-marck ? Novarefe, het eigentlyk zo genaamde Milanefe, il
Mecklenburg, Lufatien en Maagdenburg grenzen- Territorio di Como, en het graaffchap Anghiera 9.
de, 't welk 8. kreitzen onder zieh begrypt, als de waar van nu evenwel de provintien Laumellina en
Havellandfche, de Ruppynfche, de Zauchifche, de Aleftandrina afgezondcit, en den hertog van SaTeltowifche, de opper-en neder-Barnimifche, de voyen erftyk en in eigendom overgegeven zyn. Dit
Lebuiîfche de Beskauifche of StorkÄuifche-kreits.
hertogdom is een ryksleen, waar mee de koningea
MiDDELsBX, zie Midlefix.
van Spanjen uit het huis van Ooftenryk* en alzo
MiDELAR, zie Middelaar.
ook de laatft geftorve koningKarel Il.beleend worMIDHURS* , ftad in SuiTex m Engeland.
den , en de regering word door een gouverneur
MiDLBHAM, ftad in Yprcfcshire in Engeland.
waargenomen, die alle drie jaren moet verändert
M J D I E S E X , MH>DELS£X, provintie in Engeland, of op nieuws beveftigt worden. Na de dood van
Welke ten ooften aan het eigentlyk zo genaamde Karel IL gaf de Spaanfche gouverneur de onde her»
Eflex* ten noorden aan Hatford, ten weiten aan tog van Vendôme dit hertogdom aan Vrankryk
Buckingham en ten zuiden aan Surrey grenft. D e over, en hier op heeft het de hertog van Anjou
hooftftad daar van is Londen.
geufurpeert; maar toen na den gelukkigen flag en
MIDLETON, flad in Dorfetshire in Engeland.
't ontzet van Turin de meefte zieh de wapens der
MIDLEWICH, ftad in Cheshire in Engeland.
Geallieerden moeften onderwerpen , wierden de
MIDNICK of WOMIE , zie Mednicky.
Franfchen genoodzaakt een verbintenis met de bont&IiDoux, kleine rivier in Gafcogne? die zieh in genoten in febr. 1707. in te gaan,en uit kracht van
de rivier Douze ftort.
dezeive het gantfche Milanees te ruimen ; alzo ftaat
MIEDIRECZ, ftad in Volhynien In Polen.
het tegenwoorpig onder de gehoorzaamheid van
MIEDZÎBOSK, MISBZIBOCZ, ftad in Podolien in den Roomfchen keyzer, en word door een gouPolen.
verneur geregeert.
MIEDZYRZICZE, ftad in het waiwoodfehap PoMILAAN , een der grootfte fteden van Italien,,
fen in groot Polen, heeft een Hot, 't welk zo wel begrypt 10. Italiaanfche mylen in haar omtrek, en,
Van de natuur als door de kûnft wel beveftigt is.
en is de hooftftad van het hertogdom Milaan r in
MiELNiCK, de hooftftad van een gebied van den een fchone vlakte tuflchen de rivieren Teffino en
aelven naam in het waywoodfehap Podlachien aan Adda, waar uit 2. grote vaarten naar deftad3ode rivier Bug.
pen. Daar worden zeer künftige goude en zilvere
MIÊLNICZ , ftad in de Buntfler-kreits in Bohe- galons en veel zyde-ftofFen gemaakt, ook ziet men
men, welke de koninginnen van Bohemen tot een 'er een voortreflyke dom-kerk ,. waar aan xeeds
•rucht-gebruik toegefchikt is.
over de 300. jaar geboud is. Zy heeft een na de
v MiESCO , MUSCAÜ , iteedje in de heerlykheid oude wyze beveftigde citadel , dat een reguliere
Friedeck, aan deOftra, dat eertyds de grensfehey» zeshoek, en met fterké muren en diepe grachten
•Ang tuflchen het vorftendom Teichen en het mark- voorzienis, ook een Univeriiteit en een aartsbisgraaffchap Moravian, gewetft is, ook tot hot land dorn j en is de refidentie des gouverneurs, De ftad.

MIL;
bezieh na het gelukkig ontzet van Turin in \ jaat
1706. aan koning Karel III.van Spanjen over,maar
het ilot wierd eerft in febr. 1707.uk kracht van een
geiloten traclaat door de Franfchen ingeruimt.
MiLAFLORî, was een aardig luft-flot , niet ver
van Turin aan de kleine rivier Sangore in Piémont,
maar is 1691. door de Franfchen voor een groot
gedeelte in de affche gelegt.
MILAGRO, ftad in het koningryk Navarra, aan
de rivier Aragon, welke zieh niet ver daar van in
de rivier Ebro frort.
MILANESE, ZO word het Milaneefche gebied i-nzonderheid genaamt, waar in de hooftftad Milaan
gelegen is, en het is een van de belle landfehappen
in het hertogdpm Milaan- Het ftrekt zieh van het
iandfchap Pavefano tot aan het Corner gebied en de
Italiaanfche landvoogdyen der Zwitzers uit.
MiLASso, zie MelaJJo.
MILAZZO , MELAZZO , gefortifieeerde ftad aan

een kleinen zee-boezem in Val di Demona in Sicilien, benevens een goede haven, aan wiens ingang
een fterk flot legt. Anno 1718. den 15. od. viel hier
een treffen tuffchen de Keyzerlyke en Spaanfche
troepen voor, waar in geen van beyde de party en
van byzonder voordeel roemen kon ; en als hier op
de laatftgenoemden deze plaats begotten te belegeren , en veel volk daar by ingefchoten hadden,
moeften zy eindelyk by de landing des keyzerlyken
transports uitNapels op den28.rn.ey 1719. deze belegering in der haaft weer opbreken.
MILBROOK, ftad in Cornwall in Engeland.
MILCKAU, welgeboud flot in de Standsheerlykheid Beuthen in neder-Silelien, de jezuiten toekomende.
MILDE,MELDE,kleine rivier in de Oude-marck,
ontfpringt by het jachthuis Letslingen, en valt in
de Biefe.
MILDEN,vermaaklyke ftad en flot in het Canton
Bern aan de Freyburgfche grenzen in Zwitzerland.
MILDENHAL , ftad in Suffex in Engeland.
MILDORFF, ftad in Beyeren, een myl van Oetdngen, den aartsbiffchop van Saltsburg toekomende.
MILESCHOW, prachtig en op een Jaspis-rots gelegen flot in de Leutmeritfche-kreits in Bohemen.
MiLETo, ftad en vorftendom in Napels, aan de
kuft van Calabria Oltra benevens een bisdom , 't
welk onder den aartsbiftchop van Reggio behoort.

MIL. MIN,
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MILITAIRE BEDIENDSN* worden alle de gene s e naamt, die in den oorlog werklyk dienft doen en
met de politike zaken van een land niets te doen
hebben, 00k daar om van de civile bedienden onderfcheyden worden.
M I L I T I E , betekent het gantfche oorlogs wezen;
inaar door de Landmilitie word de uitfehot van het
landvolk verftaan. TÀeJUitfchot.MiLirscH, een vrye Hands heerlykheid in Silefien, die voor dezen onder het Breflauiche bisdom
behoorde , naderhand tot het Oelsnifche vorftendom geflagen is, daar van aan de vryheren van
Kurtsbach verkocht en eindelyk op de vrye Standsheren, graven van Malzan als een komnglyk-Bo
heems leen gebracht is. Zy grenft ten noorden aan
groot-Polen, ten zuiden aan Oels, ten ooften aan
Wartemberg, en ten weilen aan Trachenberg. De
hooftftad, die den zelven naam voert, legt aan de
Poolfche grenzen, 8. mylen van Breflau, aan de rivier Bartfch, en heeft een fraai flot, hoewel de
tegenwoordig regerende vrye Standsheer meeft in
Breflau leefh Voor deze ftad is in 't jaar 1709.
door toeftemming van den keyzer een Luiterfche
kerk en fchool opgerecht.
MILLENBACH, kleine en oude ftad aan de rivier
Marofch in Zevenbergen , niet ver van Weiftenberg.
MILLENDONCK, zie Mulkndonck. t

MILLE REES, een goude munt in Spanje en For»
tugaal , die 25. realen of omtrent 3. ryksdaalders
zonder 't opgeld maakt, en de koopluiden in Portugaal maken altyd hun boek en rekening naar Mille rees op.
MILLESIMO, fraai fteedje in het hertogdorn Montferrât in het Iandfchap Alta , aan de grenzen van het
mark-graaffchap Finale, 't Is een ryks leen, en heeft
noch enige dorpen die daar toe behoren.
MILLESWICK , ftad in de Zweedfche provintîé
Dalia, zy legt op een Schier-eyland, 't geen zieh
by na midden in het grote meir Wener uitilrekt.
MILLIARD, is een fom van 1000000000»of 1000«
millioenen.
MJLLIOEN, is een zom van tien tonne gouds*
naar ieder lands munt gerekent.
M ILO, eyland van den Archipel, waar op de
ftad Milo legt, de Türken toekomende.
MILORD , zie Lord.

MILSTADT, ftad in Karinthien. tuffchen de Dran
MILETUS, zie MelaJJb.en de Lyfer aan een meir, 8. mylen van GagenMILEVE , ftad in Africa, in 't koningryk Numi- fart. Hier is een beroemt klooiter daar keyzer
dien.
Frederik IV. de bekende orde van St. Joris zal geMILFILDEN, keur-Paltfifch flot niet ver van Lan- flieht hebben.
dau, dat van de Franfchen noch in 't jaar 1715. inMILSUNGEN , zie Melfungen.
genomen is.
MILTENBERG, kleine ftad, amt en berg-flot in
MILFORDHAVEN , een baai van de Ierfche-zee, 't aartsbisdom Ments aan den Mayn,in welke landwelke zieh ver aan de kuft van het Iandfchap Pem- ftreek veel wyn waft.
brock uitilrekt; zy word voor de fchoonfte en veiMILTON , ftad in Kent in Engeland.
ligfte haven van Engeland gehouden, wiens ingang
MiLVERTON > ftad in Sommerfetshire in Engedoor i. kaftelen befchut word.
land.
MILHAUD, ^ iLLAUD, ftad aan de rivier Tarn,
MiMBAscr, is een officier in Perzien,die hondert
in het Iandfchap Rovergue, wiens veiling-werken man commandeert.
geflecht zya.
M I N , rivier in de provintie Fockien in China 9
Yyy %
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welke wegen? de onder wat er leggende klippen gevaarlyk om te bevaren is , waarom de vernuttige
Çhinezendaar op een foort van Ichepen § ™ ^ >
die uit heel dünne plankerr te zamen gezet zyn,
Biet licht breken, maarbuigen wanneer zy aan een
kfip komen. Waarom by hen een fpreekwoord in
awVng gaat , de fchepen zyn van papier , en het
bootsvolk van yzer.
MINA , zie St. George della Mma,
MINARES, zyn inTurkyen zeer hoge torensmet
veel verdiepingen en uititekende Galleryen , diemen in plaats van klok-torens gebruikt ; want dewyl de Türken geen klokken hebben, zo moeten
de Muezins als hier toe aangeftelde dienaars der
jnofqueen, die daar altyd in zyn, de Türken daaglyks 5. maal tot het gebed of Naama roepen.
MINCHIN-HAMPTON , ftad in Gloceftershire in
Engeland.
MINCIO , rivier in Italien , die in het Gardermeir ontfpringt, naderhand het mek of moeras by
Mantua maakt, en zieh eindelyk by Sachetta in
den Po ft ort.
MINCKEN , beroemt jacht-flot in 't Silefifeh vorflendom Wolau.
MINDANAO, groot eyland 't welk onder de Phi»
lippynfche gerekent word , in Azien. Het heeft
een Sultan, en de inwoners zyn Mahometaans, hun
handel beftaat in goud, was, en tobak. De voornaamfte ftad hiet 00k Mindanao, die beveftigt is,
en een goede haven heeft.
MINDELHEIM, heerlykheid en kleine ftad aan de
rivier Mindel in Algow in Zwaben y 7. mylen van
Ulm , den keurvorft van Beyeren toekomende.
Zy wierd in Mey 1706. tot een vorftendom verhelfen , en de Engelfche hertog van Marlborough daar
Biee beleend; maar toen de keurvorft van Beyeren
uit hoofde van het Badenfche Vredens-tradaat in
^al zyn landen herftelt wierd, heeft men dit land 00k
weer aan hem afgeftaan, Buiten de ftad legt een
Hot aan den St. Joris berg, en riet gantfehe land bepat 38. dorpeir.
M I N D E N , vorftendom in de Weftfaalfche kreits,
*t welk ten noorden aan het graaffchap Ravensberg
grenft , en längs de beyde oevers van de Wezer
legt, den koning van Pruiflen toekomende, Voor
dezen was het een bifdom, maar het is in den Weftphaalfchen vrede 1648. gefecularifeert , en als
een vorftendom aan keur-Brandenburg overgekten-,
M I N D E N , grote en fterke ftad in 't vorftendom
van dezen naarn, aan de Wezer gelegen, 3.mylen
van Hervorden, en 10. van Bremen. Daar is een
voornaam Domkapittel dat uit enkel adelyke per&>nen,, 13. Katholyken, en 5. Proteftanten beftaat,
«n. alle drie Godsdienften hebben hier hun openbare oeffening. Daar bevind zieh hier 00k een regering, confiftorie, kamer, encommiffariaat, zynde
ket graaffchap .Ravensberg 1719. met dit vorftendom
veremgt. De brug en de pas over de Wezer zyn
seer beroemt, en het wit bier dat daar eebrouwen
word, word voor, het befte van heel Weitphalen

g&ouden.
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MINDER AIT, een abdy van de Premonftratenfexr
orde m Zwaben in Algow, wiens abt een onmiddelbaar Ryksftand is.
MiNDORA, een van devaornaamfte onderdePhilippynfche eylanden ,.'t welk door een zee-engte
van het eyland Manille afgezondert word, en den
Spanjaarden toekomt.
MINEERDER , is die gene die aan een myn arbeydr
om een veiling werk te laten in de lucht fpringen,
Wanneer de mineerders arbeyden hangen zy een
zekere kap.over'thooft, opdat deafvallende aarde
de oogen geen hinder toebrenge. Zy hebben hooftluiden, luitenants, vaandrigs, fergeanten, vrye en
gemene foldaten, getyk andere compagnien. Hungeweer is een fnaphaan, piftool en kruid-tas, en
zy marfcheren gemeenlyk met de Artillery.
Mi N£ HE AD , ftad in Sommerfetshire in Engeland.
MINE-MAKEN, hiet, zieh aanftellen, als of men
iets doen wil.
MINERALEN, hieten in zekerenzin alle berg-ftoffen, die geen eigentlyk zo genaamt metaal of erts
zyn.
MiNFELDr, kleine ftad in de neder-Elfas, tot het
hertogdom Twebrugge behorende , 2. mylen ten
zuiden van Landau.
MINGRELA , groot viele nietver van de zee in de
provintie Vifapour, op het Schier-eyland van Indien,
aan dees zyde de Ganges in Azien. Dit is een van
de befte Planes of kuften- in gants Indien , en de
Hollanders, die 'er een kantoor hebben, halen 'er
ververfching voor hun fchepen, wyl men te Mingrela zeer goed water en voortreflyke ryft vind. Deze plaats is 00k wegens de Cardamom beroemt«,,
welke fpecery men nergens als in deze provintie
aantreft..
MINGREIIEN , landfehap in Georgien in Äzien>
dat in oude tyden Colchis genoemt wierd, en ten
noorden aan Abafcien of Abogafien , ten ooften aan
het eigentlyk zo genaamde Georgien, ten zuiden
aan Turcomannien, en ten weften aan de zw artezee grenft. Aan den berg Caucafus is een muur van
60. mylen , die fteeds met foldaten bezet is, om d e
naburige Abaeaftiers aftewerem Het land is flecht
Jieboud, en by na overal vol hout, evenwel groeit
'er voor deszelfs inwoners, die geen fteden hebben,
maar alleen in dorpen wonen, koren genoeg, inzonderheid goede wyn en veel gras. In de boflehea
hebben zy enige kaftelen, daar zy zieh in tyd van
nood in kunnen retirereren. Zy zyn beleeft, aar»
dig en fchoon ; maar daar by wreed, valfeh en geiî,'
belyden den Griekfchen Godsdienft, wier primaat
onder den patriarch van Konftantinopel ftaat, evenwel hebben zy hun Godsdienft in veel ftukken vervalfeht, aangezien zy hun kinderen eerft in het 8ftc
jaar dopen , 00k voor de 40. of 6o.jaarin geenkerk
gaan> wyl zy dejeugt met roven en fielen doorbrengen. Het land word in drie delen gefcheyden, na«
mentlyk in het eigentlyk zogenaamde Mingreiien 9.
in Gurie'l en Imereti of Baflachiou. Ieder heeft
zyn byzondere vorften , die den Turkfchen key*
zer cynsbaar zyn.
Mm?-
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* MINGRELISCHE-ZEE , is liet ooftelyke deel van
"de Zwarte-zee in Azien.
MINHO, rivier in Gallicien, welke in 't gebergte
tuflchen Gallicien en Afturien ontfpringt, en zieh
aan de Portugeefche grenzen in de Atlantifche-zee
ftort.
MINIMI of MiNDERBROEDERs,een Munniks-orde

die van Francifcus de Paula in 't jaar 1435. in Calabrien geflieht, en door paus Sixtus IV. in't jaar 1473.
beveftigt is. Zy doen buken de gelofte van armoede en kuisheid ook die van eeuwige vaften, waarom zy geen vleefch noch eyeren, boter, kaas noch
melkfpys eten durven, ook geen geld by zieh dragen , noch op een paard ryden. Men hiet ze te Parys in 't gemeen les bons hommes, voornaamlyk
de Minderbroeders van Chaliot, wyl koning Lodev y k Xl.hun ftichter Francifcus altyd den naam van
Bon homme gaf. Zy dragen een donker bruin
kleed, en een kleinen wollen gordel.
MiNio, ftad in opper-Egypten aan den ooftlyken
oever des Nyls in Africa. Zy is de hooftftad van
het Caffiliff of gouvernement Minio, 't welk het
©oftlyke deel van het dal van den Nyl begrypt.

Prinopato Citra in Napels, benevens een bisdom •
onder den aartsbilfchop van Amain* ftaande. *
MiNORiCA, MINORCA , een van de Balearifche

eylanden, dat vol bergen en boïîchen is, waar op
een groote menigte muil- ezels aangefokt worden.
De in woners zyn goede fcheepsluiden, en zee-rovers daar by. Dit eyland onderwierp zieh 1709. op
de aannadering der Engelfche en Hoîlandfche vloot
aan koning Karel III. van Spante, en in den Utrechtfehen vrede 1713. wierd het de kroon Engeland overgelaten.
MiNORiTEN, zo noemt men de munniken, wier
ftichter St. Francifcus van Affifi geweeft is. Dezer
orde wierd in 't jaar 1206. gefticht, en zy gaan iß
't graauw gekleed.
MINSINGEN, zie Münsingen.

MiNSKiE, waiwoodfehap in 't Littäufch RmTieri*
beftaat uit de caftellanyen Minskie en BorifFow, er*
daar wonen veel Joden in. De ftad Minsk legt aan
de rivier Suiflowits, die 'er midden door ftroomt*
en is van geen grote aangelegenheid;
MiNuciANO, kleine ftad in het Italiaanfche landfehap Carfagnana. Zy hoort de republiek Lucca
MINISTER , is een voornaam J?ediende van een toe.
koning of vorft. Alzo hiet die gene Miniftre d'Etat
MINUUT, is het 6ofte deel van een graad, en
of ftaatsdienaar, dien een koning of vorft de voor- begrypt een quartier van een Duitfche myl. In der
naamfle ftaatszaken tut te voeren toevertrout. De tydrekening is zy het 6ofte deel van een uur, en
Premier Miniftre is de voornaamfte onder allen.
word weer in 60. feconden verdeelt.
MINISTERIUM , zo noemt men in 't gemeen met
MioLANs,fterk r>erg-flot in Savoien aan de rivier
een woord alle ftaatsdienaren en hoge amptenaars Ifere, waar naar de omleggende landftreek la Val
van een vorft, die over de regering van een land de Miolans genaamt word.
geftelt worden, en in een collegie te zamen zyn.
MIQUELETS , zyn Spaanfche foldaten te voet 9
Anders word ook een collegie van predikanten en welke in 't Pyreneefche gebergte leven , en met
geeftlyken in een ftad of landfehap alzo genoemt.
piftolen aan den gordel benevens een karabyn en
MiNLocHi , kleine ftad in noord-Schotland, in een dolk gewapent zyn. Zy plegen de reyzigers
het graaffchap Rofs, aan de zee-engte Chanorie.
voor een drink penning te geleyden, zomtyds ook
MINNERSTADT, zie Mmnerßadt
aan te vaîlen, waar om zy dikwils Bandolieri of
MiNORBiNO, kleine ftad in het landfehap Bari in banditen genaamt worden; maarin den oorlog doen'Ihet koningryk Napels, benevens een bisdom, on- zy de vyanden groten af break, gelyk zy in de»
der den aartsbiflehop van Bari ftaande.
laatften Spaanfchen oorlog over ae fuccefFie wel ge~
MINORCA , zie Minor tea.
toont hebben.
MINORENNITE' ,

MiNBERjARiGHEiD ,

hiet de

buderdom, wanneer iemand noch onder de macht
van een voogt ftaat, om dat hy de jaren, die het
land, waar in hy woont, tot de meerderjarigheid
vereifcht,noch niet bereykt heeft. Wanneer iemand van
de landsoverigheidvoormeerderjarigverklaart word,
word hy gezegt zyn Veniam Ataris gekregen te
hebben.
MINORES, een zeker orde van reguliere priefters,
die van een Genueefch edelman Adorno afftammen, en van paus Paulus V. beveftigt zyn. Hun
generaal woont te Romen in 't huis van St. Laurens.

MIQUENEZ , zie Meqtïwez.
MIQUINENCA, zie Mequinenza.

M I R A , kleine ftad in de provintie Beira in Por^
tugaal, wegens haar goeden wyn beroemt.
MIR AB, is de opperfte opziender over de watered
in Perzien, die groat voordeel van de landliedeip
heeft, nademaal hy het water verdeelt om de akkers te bevochtigen.
MIRABEL, fchoon vlek in Provence-. 3. mylem
ten weiten van Digne.
MiRABELLo , dorp benevens een fterk flot en.'
goede haven op het eyland Candia.
MiRABoc, fterke pas in Piémont tegen DauphinMINORES CANONICI,een geeftlyke orde,die om- né, enige mylen van Pignerol.
irent het jaar 1589. te Napels begonnen, en van MIRAGHOW, ftarosdy in het landfehap Pomerelpaus Gregorius de XIV. en Clemens VIII. bekrach- len in Poolfch-Pruiflem
tigt is. Zy dragen een grof zwart pyen kleed, woMIRADOLA , kleine ftad in 't Milaneefche gebieit
llen meeft te Romen, en onderhouden, behalven van Lodi aan de Piacentynfche grenzen,
degewonnlyke geloftsn noch de 4de, naamlyk dat
MiRAKKERBACCHi, hiet de opper-ftaltneefter des
%Y n a a r S e e n eeiamten zullen ftreven.
konings van Perzien, welke, het opzicfct over d&
MXNOIU, kleine ftad aan de golf van Salerno ia koningjyke paarden heeft.
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M I R I I T I A , klein koningryk in Perzien ; wiens
MIUALON-HOBSCAK, fterke fchans in Bosnien in
koning Artzil Wachtant Tiewitz van den PerziaanUngaryen aan de rivier Bofiha.
. .
.
MIRAMONT, kleine ftad in de provmtie Pengord, fchen Monarch op het einde van de vorige eeuw
verdreven is, wanneer hy zieh by den czaar van
daar een beroemt en groot onderaartfch hol is.
MIRANDA DE DOURO, ftad een half myl van de Mofcovien Petrus I. als deszelfs ftaatsdienaar heeft
rivier Douro, in de provmtie Tra los Montes in opgehouden. Deszelfs zoon Alexander hielt zieh
Portagaal,aan de grenzen van het koningrykLeon, 1704 om de ftudie in Holland op.
MIROM , rivier in 't koningryk Algiers in Africa ;
5. mylen van Braganza, Zy legt wel op een fteile
rots maar is flecht beveftigt en heeft een bisdom , die zieh by het vlck Mirom in de Middelantfche-zee
onder het aartsbisdom van Braga behorende. An- ftort.
dere piaatzen ze in de provintie Entre Douro y
M I R O W , M I Z R A U , ftad en amt in de heerlykMinho. Hier wierden de Spanjaarden door den heid Stargard, in 't hertogdom Mecklenburg.
Portngeefchen generaal hertog vanSchomberg 1662.
MiRïous, een meir in Engeland, waar van de
zeer elendig geflagen. De Franfche Spanjaarden helft midden in de zomer tot ys v'rieft, maar de annamen deze plaats in juli 1710. by nacht, zonder dere helft zelfs in den winter open blyft, en geen
een levendige zielte verliezen, weg, en maakten vorft voelt.
400. man reguliere troepen daar in tot krygsgevanM I S , noemen de Roomsgezinden een onbloedig
genen ; maar de Portugezen deden het 't volgende offer, wyl zy Chriilus menen aan zyn Hemelfchen
jaar weerom, makende 1300. man tot krygsge- vader als een offer aan te bieden, en de priefter,
vangenen.
die de Mis doet, ontfangt by deze handeling het
MIRANDA DE EBRO , kleine ftad aan de rivier Nachtmaal onder beyde de gedaantens. De Milien
Ebro in oud Caftilien, benevens een flot op een zyn de Duplici, de Semiduplici, de Simplici, de
Feria & Vigilia, MiiTa votiva , defunétorum enz.
berg, 12. mylen van Burgos.
MIRANDA, rivier in Spanjen, zie Eu.
Ook moeten de verven der misklederen naauwkeuMiiiANüE, kleine ftad in het graaffchap Arma- rig onderfcheydenNvorden, wanneer men naamlyk
gnac in Gafcogne,
by de Mis witte, rode, groene, violette of zwarte
MiRANDoLA , Miranda, hertogdom in Italien, ver wen gebruiken moet.
M I S , een jaarmarkt, zie Mijfen.
*t welk uuTchen de Ferraarfche, Modeneefche en
M I S A , zie AUza.
Mantuaanfche landen inlegt. Hèt is zeer vruchtbaar aan koorn, wyn en tuinvruchten , en had voorMISAINE, is de fock op een fchip.
dezen eige hertogen, die in de hooftilad Mirandola
MISANTHROPE,komt van het grieks af,en beduid
refidcerden, en den Roomfchen keyzer voor him een menfeh die met geen andere menilchen kan
leen-heer erkenden, 00k behalven dat verfcheyde omgaan, en een humeur heeft, dat ieder een tegoederen in 't ryk van Napels bezaten. De tegen- gen is.
woordigc hertog van Mirandola hiet Francifcus
Miscou , eyland in noord-America in nieuw«
Maria Picus, geboren den 30. fept. 1688. maar die Vrankryk, in den zee-boezem van St. Laurens, 't
in den laatften oorlog wegens zyn verbintenis met welk klein maar zeer vruchtbaar , en naaft Port
Vrankryk zodanig in 's keyzers ongenade geraakt Royal de befte haven van nieuw-Vrankryk is,waar
is, dat hy 1709. in den ban verklaart, en zyn her- in over de duizent fchepen leggen kunnen.
togdom het jaar daar na aan den hertog van MoMisENO, een voorgebergte in Terra die Lavoro
dena verkocht wierd. De hooftftad Mirandola is in Napels.
#
beveftigt, en heeft een citadel, benevens een fort,
MisERABiLEsPERSONAL , zyn in rechten de wedula Rocca genaamt. De keyzerlyken hebben in den wen, wezen, gebreklyke , aityd zieklyke , arme
laatften oorlog een bezetting daar in gehouden, die îuiden en alle die , welke om hun ongelukkigen
zieh even wel eindelyk den 11. mey 1705. na een ftaat erbarm ens waardig zyn , ook daaiom in de
harde belegering op diferetie aan de Franfchen heeft rechten byzondere Privilegien genieten.
moeten overgeven. Doch hebben de Franfchen in
MISERA TA, een marquifaat in Calabrien in Na-'
febr. 1707. volgens een gellote tradaat weer uit pels, den prins van Scalea toekomende.
trek ken moeten.
MISGEWADEN, zyn de klederen die de Mis-prie*
fter met zyn bedienden voör het altaar by de Mis
MIRAPIP , zie Mirepoix.
MIRAVEZ , fterk kalteel in Catalonien aan de ri- gebruikt, en beftaan dezelve naar" de gefçhapenheict
des tyds uit vyfderly kleuren. De witte worden
vier Ebro,
MIREBAU, kleine ftad in het gebied van Tours, gebruikt van Kerstyd tot drie Koningen, dien heiwaar naar het omlcggende landMireballois genaamt ligen dag daar mee ingefloten : Ook in de miffen
de Spiritu Sanclo, de B. Maria Virgine, de Confef»
word.
MiRECouRT, kleine ftad aan de rivier Maidon in foribus, de Virginibus, en op Paafchen. De rode
Lotteringen, en de hooftftad van le Pais de Vau- verf word gebruikt van Pinxteren tot op den volgenden Zaterdag, gelyk ook op de feeft-dagen der
gc
MIREPOIX , MIRAPIP , ftad in het graaffchap Foix Apoftelen en Martelaren, uitgenomen St. Jan. De
in opper-Languedoc, aan de rivier Lers, benevens groene verf is van de Oäava tot de Septuagefima
een bisdom, onder den aartsbiffchop van Touloufe in gebruik. De violet verf bruikt men van den eerItaande.
ften Advent tot Kersmis,ook in de Vaften. Van de
% warte
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iwarte verf bedient men zieh op den zefden dag der
week, op Goeden vrydag, en by de zielmiffen.

|

van den Heer Law de zo beroemde A£Ue-handel
opgerecht, waar door uit begeerte van de MiffifipiMISISIPI , zie Mîjpfipi.
fche fchatten ryk te worden al het geld in Vrankryk
MISITRA, zie Laced&mon.
op een maal in beweging quam , en ongelooflyke
MISPRUN, Hot in de opper-Palts aan deBoheem- fommen gewonnen 00k verloren wierden ; maar na
fche grenzen , tot het landgraafichap Leuchtenberg dat gemeide Acîie-kraam een zeer bedr-oeft einde narr,
en gants Vrankryk daar door in armoe raakte , zo
behorende.
is de hoop van de grote rykdommen dezes lands
MISRACK, zo noemen de Spahi hun lanrTen.
MISRAIM , zo word Egypten van de Joden ge- 00k meeft mee verdwenen.
naamt.
MISSIVE, een zendbrief ; dit is een woord dat by
Miss ALB ROMANUM, HET MISBOEK, iseen boek ons Hollanders zeer gebruiklyk is.
waar in naauwkeurig en duidelyk beichreven word
^ I i s s o w o , rivier in Moldavien, die aan de Ze~
wat tot deKatholykfche-Mis behoort. Het zelve is venbergfehe grenzen ontfpringt , en naderhand in
voigens de artikelen van het Concilie ran Trent op den Donau vält.
nieuws doorgezien, bekrachtigt, en op bevel van
M I T A U , taamlyk volkryke en enigflns beveftigde
paus Pius V. te Antwerpen 1590. in folio gedrukt, hooftltad des hertogdoms Coerland in Semigallien f
waar naar zieh de Mis-prieiters te reguleren hebben. daar 3. beken in de rivier Mafza of Mufla vallen,
Verfcheyde plaatfen hebben 00k haar byzondere ben evens een fchoon en fterk flot, 't welk de reflmiffalien ; 00k heeft men "miffen voor de overle- dentie des hertogs van Coerland is, 7, of 8. mylen
den en voor de Patronen van verfcheyde koning- van Riga, De Moskoviters lieten in/t jaar 1706.
ryken en landen.
by hun aftogt de veftingwerken in de lucht fprinMISSEN , zyn plechtige engeoktroieerdejaarmark- gen, en in het zelve jaar begonnen de Gereformeerten , welke haar recht of van den keyzer verkre- den een kerk in deze itad te bouwen. Ook hebben
gen hebben, of van onheuglyke tyden af bezitten. deKatholyken alhier en te Goldingen een kerk, maar
De voornaamfte mis-vryheidbeftaat daar in dat alle anders is gants Coerland Luiterfch.
de genen die op de mis komen volle zekerheid geMITLACH, Benediktyner abdy aan de Sar in het
nieten, en geen fchuldenaar tot in de betaalweek aartsbisdom Trier, tuikhen Merfich en Sarbruck.
aan perfoon of goederen, ten zy hy zelfs fchriftlyk
MITROWITZ , aanzienlyke vefting in Sclavonien
van deze vryheid afziet, kan gearrefteert worden. op een eyland van de Sau , aan de grenzen van
Missi DoMiNici, zyn eigene vicanffen des bif- Servien, die in de Ongarifche grensfeheyding 1699,
fchops , welke zyn rechtsgebied oeffenen.
den keyzer toegevallen is.
MISSIONARII, zo worden de geeftlyken en munMITSUND , zee-boezem in Denemarken op het
aiken in de katholyke kerk genaamt , welke door eyland Fuhnen, naar den kant van Othenfee toe.
den paus of door de biflehoppen uitgezonden worMITTELBERG, amt in het markgraaffchap Culmden om andere Chriitelyke geloofsgenoten te ma- bach, den mamgraaf van Bayreuth toekomende.
len , of 00k de ongelovige Heydenen in de overiMITTELFHART, Deenfch ileedje op het eyland
ge delen van de wereld tot den Roomfchen Gods- Funen, daar de overvaart naar Jutland is, Zy kgt
dienil tebrengen. Inzonderheid laten zieh dejezui- aan den kleinen Belt, en voornamelyk aan de zeeten, Dominikanen, Capucynen en Carmeliten daar engte tuflehen het eyland Fuhnen en Jutland, die
toe gebruiken. Voor enige jaren zyn 00k enige daar van de Mittelfahrt-Sund genaamt word»
Luiterfche Studenten van den koning van DenemarMITTELFAHRT,was voor dezen een kloofter van
ken naar Tranquebar op de kuft van Coromandel de Premonftratenfer orde op de Voigtlandfche grenin Azien gezonden, om de Heydenfche Malabaren zen naar den kant van Weida in Meißen; maar tehet woord Gods aldaar te preeken.
genwoordig is het een keur-Saxifch klooiter-amt.
MISSISIPI , MESCHASIPI , grote rivier in noardMITTELHOFF, flot en voogdy in neder-HefTen*
America, welke het grote landfehap Louifiana door- een half uur van Felsberg, onder Ca fiel behorenftroomt, en na dat hy by de 800. mylen gelopen de.
lieeft, zieh door twe monden in den MexkaanMITTELWALDA, ftad in het graaffchap Glats m
fchen zeeboezem ftort. Hier van heeft het naburi- Bohemen.
ge land den naam van Miffifipi bekomen, 't welk
MITTELWALDE, zie Medczibor.
aedert enige jaren zeer beroemt is geworden , en
MITTENWAL DE, *vlek en pas aan de TyroKchc
aanleyding tot den beroemden Adiehandel in Vrank- en Beyerfche grenzen.
ryk gegeven heeft. Want dit land wierd toen ter
MITTENWALDE, kleine ftad in de middel-marektyd voortreflyk befchreven, dat het niet alleen zeer Brandenbürg, in de Teltowifche kreits, heeft een
bequaam tot denfeheepsvaart gelegen was, en ailes Luiterfche Proosdy, en legt 3, mylen van Berlyn*
wat de menflehelyke nooddruft vereifchte rykelyk naar den kant van neder-Lufatien.
voortbracht , maar dat 'er 00k in de bergen ryke
MITTERBURG, in 't Ital. Pifino, een graaffchap
goud- en zilver- mynen waren, waar uit men veel in Iftrien, aan de grenzen van het hertogdom Crain,
ïilver-vloten naar Vrankryk zou kunnen zenden. den Marquis de Prié, in zyn leven onder-gouverTot dien einde wierd veel volk tot bouwing van 't neur van de Qoitenrykfche landen , toekomende t
land daar na toe gezonden , van de grote Indiaan- de hooft-ftad daar in voert den zelven naam.
fche compagnie in Vrankryk een fonds van veel
MITTERSIEL, flot en vlek aan de rivier Saltza im
miilioenen te zamen gebracht * en onder de direâie hetSaltsbürgfch'eydaüt voor dezen een graaffchap was.
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MODENA , hertogdom in neder-Lombardyen n*
MITWEIDA , flad in de aartsbergfche kreits in
MeiiTen, aan de Zfchopau, 7- mylen van Leipzig, Italien, 't welk ten ooften aan 't Bologneefche ge~
tuffchen Freyberg en Rochlits , hoort keur-Saxen bied, ten noorden aan de hertogdommen Mirandotoe, en heeft veel door brand uitgeftaan.
la en Mantua, ten weften aan dat van Parma, en
M I T Z E L , kleine rivier in de nieuwe-mark-Bran- ten zuiden aan het Florentynfche gebied en de repubdenburg die niet ver van de ftad Soldin uit een liek Lucca grenft. Het is zeer vruchtbaar en volkmeir ontfpringt, en daar na in de Oder valt
ryk, en worden de 7. volgende landfchappen daar
MIXE , klein landfchap m neder-Navarra m Vrank- toe gerekent , als (1.) het hertogdom Modena eigently k zo genoemt, (2.) het hertogdom Reggio 9
ryk.
M12A, MIESS, rivier en ftad in de Pilsner-kreits (3.) het vorftendom Carpi, (4.) het vorftendom
in Bohemen, daar eertyds ryke -zilver-mynen wa- Correggio, (5.^ het landfchap Frignano, (6.) het
ren , waar van zy in de Boheemfche taal Strzibro deel Carfagnana, en ( 7.) het graaffchap Rolo. 't Is
een ryksleen en heeft zyn eigen hertog uit het gedat is zilver, hiet.
M L A W , ftad in het waywoodfchap Ploczko in flacht van Efté , met namen Rainaldus , die in 't
jaar 1655. geboren en 1694. de regering aangevaart
Mafovien in Polen.
MNISCHEK, fchoon nieuw flot en marckt-vlek in heeft. Hy is in den laatiten oorlog den keyzer altyd trouw gebleven, en 1707. weer in het gerufte
de Podwerther-kreits in Bohemen.
MOAN TA Y , hooftftad van een koningryk van den bezit van zyn land geftelt, ook 1710. met het vorzelven naam in Indien aan de overzyde van de Gan- ftendom Mirandola tegen een zekere fomme gelds
beleend. Hy maakte 1708. een fterke pretenfie teges. Het hoort onder het koningryk Pegu.
r
MOASCAR,AGOBEL, ftad en Ilot in 't koningryk gen den paus op het hertogdom Ferrare , 't w elk
Telenfin in 't Africaanfch Barbaryen. Zy is de voordezen de hertogen van Modena toebehoort had»
hooftftad van het landfchap Beni Rafid, en legt aan waar van men den uitflag noch wachten moet. Zyn
gemahn, Charlotta Félicitas, die in 't jaar 1710. in
de rivier Suffis.
MOATAZALITEN, MUTAZALITEN , zo word een Sept. ftierf, was een princes uit het huis van Hanzeker gezintheid der Türken genaamt, betekenen- nover , en een zufter der vorige Roomfche keyzede zo veel als Afgezonderde, en die tegen de Se- rin. Deerfprins hiet Francifcus Maria is den 2. July
phariten aangekant is. Zy zeggen dat God eeu- 1698.geboren, en is den 12. Febr. i72o.met Charwig, wys, machtig, enz. is ; maar dat hy niet eeu- lotte Aglaë van Valois , die een dochter van dea
wig wegens zyn eeuwigheid, noch wys wegens zyn Regent van Vrankryk en den 22. Oclob. 1700. gewysheid, noch machtig wegens zyn macht is; na- boren was, in den echt getreden, daar uit 1723. een
demaal zy vreezen dat 'er een veelheid in God prins geboren is.
MODENA , hooftftad van het hertogdom van democht betekent worden, wanneer zy zo zeggen
zen naam, niet ver van de rivier Sechia. Deze
zouden.
hertoglyke refidentie-ftad is reedlyk groot en volk. MOBILIA, zie MeMkn.
MoBYGiA, kleine provintie en ftad in 't koning- ryk, en heeft een prachtig paleys, waar in de herryk Algiers in Africa, in welke landltreek de grond tog refideert, ook is zy beveftigt, en heeft diepe
des jaars 2, tot 3, maal gerft, haver en rog draagt. water grachten, benevens een fterke 5. hoekige citadel, ook een Univerfiteit en biflehop, onder het
M OCA s TOR NA , zie Maccaflorna.
MOCCA, MOCCHA , grote koopftad in gelukkig aartsbisdom Bologna ftaande. Dicht aan de ftads
Arabien in Azien, aan de Rode-zee , zy brengt muur legt de poft S. Gataldo, waar uit men de
den Turkfen keyzer 20000. ryksdaalders aan toi gantfehe ftad befchieten kan. De Franfchen heb-«
benze in den laatften oorlog met geweld ingenoop.
MOCHA , eyland in het Mar del Zur in zuid-Ame- men, en den hertog uit land en luiden verjaagt,
wyl hy den hertog van Anjou voor geen rechtmarica, niet ver van de kuft van Chili.
MÖCKEREN, kleine ftad aan het water Struma in tig koning van Spanjen erkennen wilde. Maar
het hertogdom Maagdeburg, 3. mylen van Maag- na dat deze ftad de Franfchen 1707. door de bondgenoten weer afgenomen wierd, en dezelve naderdeburg, die van Grapendorf toebehorende.
MocKERHEYDE,is een heyde by het dorpMoock hand gants Lombardyen ruimden, heeft de hertog
zyn land en refidentie-ftad weerom gekregen.
In Hollands Gelderland, in de Betuwe.
MODER , ftad in Ongaryen, 4. mylen van PresMOCKRITS, flot en heerlykheid in neder-Crain,
burg.
2. mylen van Gurckfeld gelegen,
MODERAMEN INCULPATE T U T E L Ä , hiet een afMODANE, kleine ftad in het graaffchapMaurienne
gedwonge noodweer, wanneer iemand door zyn
aan de rivier Are in Savoyen.
MODDERBANCK, een gevaarlyk moeras onder de vyand zo in't naauw gebracht is, dat hy den zelven,
Colonie van Suriname in zuid-America voor de om zyn eigen leven te behouden uit nood onder
fchepen die daar heen zeylen, legt 2. mylen boven de voet fteken moet.
MODERATI, zie Rigidi.
de rivier Suriname.
MODEREREN, matigen, regeren; daar van MoMODEL, is in de vefting-bouwkunft een ligchaamlyk
afbeelding van een veiling naar de verkleinde maat- derate, matigheid, befcheydenheid.
MoDiCA, kleine ftad aan de rivier Acellaro in
flok van hout , playfter , was of andere materie,
Val di Noto in Sicilien.
gelyk ook op de aarde zelfs gemaakt.
MODON ? grote en beveftigd« ftad ia de provintie
MODEL , een moniter van iets, een voorbeeld,
lichtfnoer.
Befc

MOD. MOE. MOO;
Belvedere in Morea, op een klein voorgebergte,
benevens een citadel, een bequame haven, en een
biffchop, die onder den aartsbtffchop van PatraiFo
ftaat, en zyn wy-biflchop is. Zy dry ft fterken handel, en hoorde zedert 1686. de Venetianen toe,
tot dat de Türken dezeive 1715. met accoord weer
innamen, dien zy 00k in den Pailarowitfchen vrede 1718. overgelaten is.
MODRUSCH , kleine ftad in Croatien in Ongaryen.
M0D7.1R, ftad aan de rivier Przepiec in het waywoodichap Mfciflaw in Litthauen.
MoEN, eylanJ in deOoft~z.ee hyLyfiand, onder
Efthland behorende, welke deRuiïen in den vrede
van 1711. behouden h ebben.
MOEN, Deenfch eyland in de Ooft-zee, dicht aan
Zeeland, heeft een ftad Siege genaamt, en hoort
niee tot het (lift Zeeland. Het land heeft zeewaans
grote krytbergen , m aar brengt anders veel koorn
en allerhande vruchten voort.
MOER , hieten in 't hertogdom Bremen grote en
diepe moeraiîen , als daar zyn Divelsmoer , Gandemoer. Kädingermoer, enz.
MoERMONT, een fort in Hollands-Brabant by Bergen op Zoom, op den weg naar Steenbergen.
MOESDEEL of HOF-SPYS , betekent alle fpys en
drank, die op den 3often dag na des mans dood op
de Riddergoederen overig bly ven t en waar van de
adelyke'weduwe de helft toekomt.
MOESIA , zie Myfia.
MOEURS > zie Meurs.

MOEZEL , grote rivier in Duitfland, welke in 't
Vogeiifch gebergte aan de grenzen van de Elfas ontfpringt, en zieh by Coblents in den Rhyn ftort.
MOGADOUR , eyland in de Atlantifche-zee, by
het voorgebergte Ocem, 2. mylen van de kuit des
koningryks Marocco in Africa, al waar een veiling
is , die de naburige goud- en zilver- mynen befchermt.
MOGALLEN, een zeker diftrict in't MofcovifchTartaryen, dicht aan Sibérien, daar hedendaags de
rneeftc zobel dieren gevangen worden. De rivier
Oby loopt door dit land.
MoGALisTAN , is een der grootfte landfehappen
van Azien , 't welk ten weiten aan Perzien , ten
noorden aan groot Tartaryen, ten oolten aan het
Schier-eyland van Indien aan de overzyde van den
-Ganges, en ten zuidenaan het Schier-eyland van Indien aan deeszyde den Ganges, en aan den zee*
boezem van Bengala , Cambaya en Indien grenit.
Het aartryk is doorgaans vruchtbaar , en daar
word zo wel door de Aziatifche als door de Europeefche Volkeren groten handel gedreven. De
gele of zwarte Volkeren dezes lands zyn Heydenen,
maar de Witten ,welke wegenshun verf Mogols, dat
is wit, genoemt worden, zyn Mahometan-en, evenwel vvonen 'er 00k enige Joden en Europeefche
Chriftenen. Het word in 38. provintien verdeelt,
als, Delli , Agra , Jenupar , Lathor , Hendouns,
JeiFelmere, Bando, "Chitor, Candu, Berar , Malway, Gualeor, Narwan , Samba!., Bakar, Jamba,
Patna , Jefual , Udeila, Mewad, Cabul, Attock,
Kachemire, Bankifch, Naugracut, Kakaresf Siba,
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Pitan, Gor, Kanduana, Kandahar, Hajacan, Muî~
tan , Buckar, Tatta, of Sind, Guzarate of Cambaya, Soret, en Bengala. De opper-heerfcher daar
van biet de grote Mogol of Mogul, welke de ryk~
fte monarch in goud, zilver, edelgefteentens'en
paarien van gantfeh Azien is, en een grote krygsmacht heeft. De tegenwoordige Mogol biet Fergon-Dagter, die zedert 1710. regeert. De Formgezen bezitten enige piaatzen in dit ryk, en dat m
het koningryk Guzurate.
MOGUER, MAGUES, ftad in *t koningryk Andalouiien, aan de kleine rivier Tinto, 15. mylen va»
Sevilje.
MOHATRA is een woord dat uit deSpaanfche taaf.
ontleent is, en betekent een foort van woekeraerw
tige contraclen , wanneerde een den ander, dientfdig geld van doen heeft, in plaats van dat, zekere
waren tot een bogen prys aanfmeert , welke deze
naderhand, zomtyds aan den verkoper zelfs, voor
een beuzeling en dikwils pas voor de helft weei
verkoopt , om het begeerde geld maar by een te
krygen.
MOHAZ, vlek in neder-Ongaryen, niet ver vaaFünfkirchen in het graaffchap Baraniwar , niet ver
van den Donau, daar deze een ftuk lands omringt
en een eyland maakt. By deze plaats zyn 2. beroemde Ilagen voorgevallen , want 1526. behielden de Türken het veld, en koning Lodewyk van
Ongaryen bleef dood ; maar 1687. behaalden de
Chriftenen een volkome zege op de Tufcken.
MOHILOW , grote envolkryke ftad aan den Dnieper in Litthauen, in het waiwoodfehap Mfciflaw,
aan de Mofcovifche grenzen , wierd 1708. van de
Mofcoviters uitgeplundert en verbrand, Niet veï
daar van by Halowzin viel'er den 14. July 1708.
een Hag tulTchen deZwedea en Moskoviters voor,
waar in de eerftgenoemden het veld behielden.
MOHNHEIM , kleine ftad aan den Rhyn , in het
aartsbisdom Keulen.
MOHOCKS , zyn een zekere natie in nieuw-Engeland in noord-america, wieroorfprong men van
de Tartaren wil afleyden. Deze luiden kleden zieh
met vellen van wilde dieren, en hebben een yftelyke gedaante , zy leven van den roof en handelen alle menftchen zeerwreed, wanneer deze voor
hen vreezen : maar zo men hen weerftaat, neemt
de vrees op hen zelven licht de overhand. Men
verhaalt 00k van hen , dat zy hun ouders en
bloedvrienden, wanneer zy niet meer in itaat zyn
om te roven, levendig begr?ven. In 't jaar 1712.
rotte *er in Londen zieh een bends van godloze
luiden te zamen, die zieh Mohocks noemdéti, en
by nacht gmwlyke wreedheden tegen de menffchen
oeffenden.' >
MOHR , middelmatige beek of rivier in *t vorftendonv Calenberg , welke voorby het fteedje
Mohringen., dat naar deze beek genoemt is, vliet,
en niet ver daar van aan een moeraffigen plaats
OBtfpringt.
MOJENCOURT, flot in Picardyen, by ?t welk het
vlek Bois legt, en den hertog van Crequi behoort.
MOJENVIC , kleine beveftigde Had in het bisdom
Mets aan de rivier Seile in Lotteringen, is wegen
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haar zoutwerk beroemt,maar de veftingwerl<en zyn
geilecht.
MOINEAU, is een klein en îaag bolwerk, 't welk
men gewoon is in 't midden der gordyn te îeggen,
wanneer zy te lang is, en van de naafte bolwerken
niet genoeg kan met mufquetten beltreken worden.
\ Is niet meer in gebruik, als aîleen aan de waterkanfcn van grote rivieren.
MOISBURO , keur-Hannoverfch flot en amt in 't
Luneburgfche, een myl van Boxtehoede.
MOISSAC , onde ilard aan de rivier Tarn in het
Jandfchap Quercy.
MOLA, kleine Had in 't ryk van Napels, in de
provintie van Terra di Lavoro, aan den oever van
de zee, niet ver van de veiling Gaëta.
MOL CK, zie Meick.
MOLDAU,rivier welke in Zevenbergen ontfpringt
en zieh te Torgorod in de rivier Seret ftort.
MOLDAUER KREITS, een van de 14. kreitfen waar

in het koningryk Bohemen van lange tyden af verdeelt word. Zy legt aan de Moldau , beneden
Praag.
MOLDAVIE^, Europeefch landfehap, \ welk 00k
het grote, ooitlyke, of neder-Wallachyen genaamt
word, grenft ten noorden aan den Nieller en aan
Podolien, ten.zuiden aan de Donau en Bulgarien,
ten weilen aan zwart-Rufland , Zevenbergen en
Wallachyen, en ten ooften aan Beflarabien. Het
is vruchtbaar van koorn , peulvruchten, honing,
was en paarden. Deszelfs inwoners zyn ten ddc
Griekfche Chriltenen, ten dele Mahometanen, en
ftaan onder een voril, die Way wode of Hofpodar
van Moldavien getituleert word , en een Tnrks'
ken man is. Na dat de vorige Hofpodar Michael
•Rakowinz voor enigen tyd door de Ottomannifche
porte afgezet is, heeft deze in 't jaar 1716. Gregorras Gika « een zufters zoon van den Wallachifchen
vorft Mauro Cordato, tot Hofpodar van Moldavien
benoemt.
M O L E , veiling in Italien, de republiek Lucca
toekomende.
M O L E , M O L O , MOELJE, H O O F T , STEEN-SLUIS,
STEENMUUR IN EEN ZEEHAVEN. IS een rey van

Milaan, die by Lag© di Lecco ontfpringt, en zidi
tuifchenCornegliano enVagliano in hetzo genaamde Aquidotto di CaiTano ontlaft.
MOLINA, kleine beveftigde ftad in nieuw-Caftilien, aan de kleine rivier Molina, die zieh in àzn
Taagftroom ontlaft. Zy is de hooftftad van de
heerlykheid Molina , die de koning van Spanjen
onder zyn titeis voert
MOLINA, oude en kleine ftad in 'tSpaanfche koningryk Grenada,aan de Middelantfche-zee, $.myL
van Malaga.
MOLINA,

CAPO DELLA MOLINA , een voorge-

bergte aan deooftlyke kuft van Val di Demona in
Sicilien.
M O L I N A , SIERRA MOLINA, is een gebergte aan

de oud - en nieuw- Caftiliaanfche grenzen in Span«
Jen.
MOLING AR, kleine ftad in de Engelfche pro vin»
tie Leinfter , en de hooftftad van het graaffchap
Weft-Meath.
MOLISE, graaffchap benevens een flot in Napeîs,
tuflehen Terra di Lavoro, Abruzzo citra, Capitanata, en Principato Oltra gelegen. Het is bergachtig, maar vruchtbaar van koorn, wyn, faifraan en
zyde, en word ook anders ia Provincia Lanciarra
genaamt.
MOLL A , of M U L Ä - CADIS , is in Turkyen na

het Cadilesker amt het voornaamfte, en hiet zo
veel aïs een heer. Daar zyn twederly Molîa's, de
geringfte, die daaglyks 300. Afpers tot hun onderhoud hebben , zyn de voornaamfte rechters der
kleine provintien, en hebben over de Cadis van de
geringe fteden te bevelen. Maar de voornaamfte
krygen daaglyks 500. Afpers, en hebben het rechtsgebied over een gantfche provintie van een Begierbeg.
MOLLEN , kleine ftad aan de rivier Steckenits in
het hertogdom Lauenburg, 4. mylcn van Lübeck 9
en 1, van Ratzeburg.
MÖLLENBECK, zie M'ùllenheck,

MoLLicoRNO, zyn zeer kleine eylanden, niet ver
van de kuften des koningryks Tunis in Athca.
MoLLjFicATit, hiet naar den Poolfchen gerichtsftyl zo veel als een verzachting, wanneer een wet of
verdrag, een van de party en te ftreng vallende, in
enige ftukken gematigt word.

grote ftenen benevens een dik muurwerk, dat men
in de gedaante van een dyk voor de haven tegen
de ongeftuimighed der baren oprecht , en hier
door zo veel aïs 't mooglyk is tracht te verhindeMOLO , zie Mole.
ren dat de vreemde fchepen met geweld de haven
MOLOGA, ftad in 't Mofcovifche hertogdorn Jeinlopen; noch ook de andere, die reets in de ha- roflaw, aan de Wolga.
ven leggen, van het geweld der baren al te zeer
MOLOGOST, ftad in het waiwoodfehap Sendomir
gefchokt, of tegen hun wil niet op een hoogte lum- in klein Polen.
pen gezet worden.
MOLPA , kleine rivier in Principato Citra in NaMOLEST MAKEN of MOLESTEREN , hiet ongele- peîs, die zieh aan Capo de Palemudo in de Tosgenheid veroorzaken , verdriet verwekken, ladig kaanfche-zee ftort.
yallen.
MOLSHEIM , kleine ftad aan de rivier Brufen in
MOLETTE,een (lot op een hoge rots in Savoyen, de neder-Elfas, het bisdom Straatsburg toekomendicht by Montmelian.
de, benevens een.Jezuite Académie, diz 1618, geMOLFETTA, kleine dad, benevens den titel van een flieht is.
hertogdorn, in het Napelfche landfehap Bari , en
MÖLTZEN, zie Melizen.
een bisdom, onder den aartsbiffchop van Bari ilaanMOLUCKISCHE EYLANDEN, zyn een deei eylanden
de. Een Knie uit het huis Spinola fchryft zieh hier in Azien in den ooft-Oceaan onder de link, welke
îia vorft van Molfetta.
in groote en kleine verdeelt worden. De Kleine,
Mo^©OK4 , MORGANA , rivier in. 't hertogdorn ook ware Molucken genaamt ? zyn 5. in 't getal,
naa»-
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»aamlyk- Ternate, Tidor, Machian, Moth' en Bachian, die alle onder den koning van Ternate ftaan,
behalven Tidor , dat zyn eigen vorft heeft. De
Hollanders hebben 'er veel forten , en halen 'er
gengber, kaneel, nooten , en nagelen. De grote
Moluckifche Eylanden, die hun naam van de kleine
bekomen hebben, zyn zeer veel in getal, maar de
voornaamften zyn Celebes, Gilolo, Terra dos Papous,
Amboina, Ceram , Banda, Timor, en Flores. De
omleggende zee word de Archipel van de Molucken genaamt.
MOM , is een dik en fwaar bier, dat te Bronswyk
gebrouw-en en wyd en zyd te land en te water vervoert word, wyl het de deugt heeft van lang te
kunnen duren.
MOMBAss A , zie Monbaza,
MOMONIA, MOUNSTER , een van de 4-grote pro-

vintien in Ierland, die ten noorden aan Connaught,
ten ooften aan Leinfter, ten zuiden en weiten aan
de zee grenft. Zy begrypt 4. graaffchappen, naamîyk Waterford, Corke, Kerry en Clare.
MOMUS, was by de Heydenen de God der Spotters , of de Spotter der Goden, derhalven noemt
men noch tegenwoordig iemand die alles berifpt,
befpot en beter maken wil, Momus.
MONA , MON , ri vier in *t hertogdom Weftfalen,
die in de Roer vald.
MONACO, klein vorflendom aan de Genueefche
kuften, dat zyn eigen vorften uit het huis Grimaldi
heeft. Dit ftaat onder de befeherming der kroon
Vrankryk , waarom 00k altyd Franfche bezetting
in de beveftigde hooftftad Monaco legt. In'tFranfch
biet zy Morgues, in 't Latyn Monœcium of Herculis Monœci Portus, legt op een fteile rots, daar
de zee tegen aan itoot, heeft een goede haven,
en word door een fterk flot befchermt. Toen 1707.
prins Eugeen met het keyzerlyke leger in Provence
indrong, verliet de Franfche bezetting de flad, en
de prins zelfs week naar Vrankryk. H y hiet Antonius Grimaldi ,fouverein vorft van Monaco, en hertog van Valentinois, is geboren 1661. den 27. jan.
en heeft een dochter van graaf Lodewyk van Harcourt-Armagnac uit het huis Lotteringen tot een
gemalin.
MONAGHAN, graaffchap in Ulfter in Ierland, dat
vol bergen en bofFchen is, en darom flecht bewoont
word.
MONARCHIA SICIUAL , word een geeftlyk gericht
in Sicilien genaamt, dat alleen van den koning afhangt, en de macht heeft van geeftlyke en wereldlyke, hoge en läge perfonen van den ban vry te
fpreken, 00k in den ban te verklaren ; zo dat geen
biflchop en cardinaal, die in Sicilien reiideert, ongeacht alle vryheden , van zulken ban-vloek der
vierfchaar be vry d is. Dit gezag eigent zieh de koning van Sicilien als Legatus a Latere en-geboren
Legaat t o e , en zal van paus Urbanus II. afftammen, dit den hertog Rogier en zyn nazaten deze
waardigheid door een bulle meede gedeelt heeft:
naderhand hebben de pauzen de bezitters van de
kroon Sicilien veel af hankelykheden van deze waardigheid willen betwiften ,inzonderheid zyn'er Anno
1711, tufichen het Paufiyke, Spaanfche en nader«
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hand Savooifche hof grote gefchillen wegen deze
Monarchy ontftaan, die in dkn tyd niet hebben
kunnen afgedaan worden.
MONARCHOMACHI,ZO werden die genen genoemt,
welke voorgeven dat zieh de onderdanen met recht
tegen een overigheid, wanneer dit onrecht handelt,
flellen kunnen; ja van haar waardigheid berovea
en zelfs ter dood verdoemen. Hoedanig een voorbeeld men in de voorgaande eeuw in Engeland gezien heeft, toen koning Karel I. van de Parlements
gezinden ofCromwelfche fadtie openüyk te Londea
onthooft wierd.
MONARCHY, is een regeringswyze van een land f
waar door een enkel perfoon de heerfchappy over
het gantfche land heeft. Is nu zulk een heerfchappy
abfoluut, of onbepaalt, zo hiet het een Monarchy,
maar is zy verdeelt, zo dat den onderdanen daar
enige macht of gezag van toekomt, zo is de Monarchy of met Ariftocratie of met Démocratie ver*
mengt.
MoNAsTiR TROIZKOGO , en TÜRIG ASKOI, zyn

twee fteden in Zevenbergen, aan den fcheepryken
ftroom Jenifia, waar van de laatfte aan deszelfs linken , de eeriîgenoemde aan den rechten oever by na
tegen elkander over leggen, en fterken inlandfchen
handel dryven.
MONBAZA, koningryk aan de kuft van Zanguebar in Africa, 't welk zyn eigen koning heeft. De
ftad Monbaza, die groo't en volkryk is , legt op
een klein eyland, en heeft een fterke citadel, benevens een goede haven. Zy hoorde voor dezen de
Portugezen toe, maar is 1700. van de Moren weêr
ingenomen. Men brengt 'er elpenbeen, amber en
goud van daan.
MONBAZON,vlek benevens den titel van een hertogdom , in de> Franfche provintie Touraine gelegen.
MONBELLARD, zie Mutnpelgard.
MONBELLO , MONTEBELLO, kleine flad aan de

Yeroneefche grenzen in de Venetiaanfche provintie
Vicentino. Zy legt milchen de 3. kleine rivieren
Gua, Aldego en Chiampo.
MON BIJOU, is een heerlyk luft-plaars van de regerende koningin van Pruifien in de voorftad te
Berlyn, welke de overlede opper- kamer-heer graaf
van Wartenberg aangelegt heeft.
MONBLANCL, vlek benevens den titel van een hertogdom in Catalonien gelegen.
MoNBRisoN, kleine itad aan de rivier Velife in
het landfehap Forez.
MON BRUNO, kleine flad in het Genueefche gebied: is een ryksleen.
MONCA, groot vlek in 't Milaneefche, dat 1723.
door den brand zeer befchadigt wierd.
MONCADA , kleine ftad in Catalonien, aan de ri«
vier Befos u myleii van Barcelona.
MoNCAGLiERi, ftad aan de Po in Piémont, 3,
Irak mylen van Turin.
MONCAFO, grote berg in Aragon, aan de grcnl
zen van oud-Caftilien.
MONCALE, fraai fteedje, benevens een hertoglyk*
luiWlot aan de rivier Po in Piémont, anderhalf myf
van Turin.
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MoNCÀd* , veiling in. de provintie Entre Douro een haven en fterk flot van den zelven flSam ge*
dekt word.
y Minho in Portugaal, aan de rivier Minho.
MONDIDIER , kleine ftad in 't gebergte aan de riMONÇASTRO , Tartaarfche ftad aan de Ponms
vier Vallindares in Gallicien in Spanjen, 9. SpaanEùxinus in Africa.
fche mylen. van Lugo, benevens een bisdom, on*
MONCASTRUM, zie Bialogred.
der den aartsbiiTchop van Compoftel ftaande.
MONCEAU, fchoon luft-flot m Lotterrogen.
MONDONEDO, fraaie ftad in Gallicien, benevens
MÖNCHBERG, zie M'ünchsberg. .
MÖNCHBERG, kloofter by Bamberg m Francken- een bisdom, onder den aartsbiiTchop van Compoftel
land dat veel voorname leenmannen onder zieh behorende.
MONDOVI, klein landfehap in Piémont, 't welke
heeft.
,
,
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MONCHRICO , ftad op het eyland Madera m Afri- aan het hertogdom Montferrat, het markgraaffchap
ca , is met heerlyke kerken en kloofters voorzien, Ceva en de beyde landfehappen Cuneo en Cherafco
grenft. De hooftftad voert denzelven naam.
en'hoort de Portugezen toe.
MONDOVI , een eertyds beveftigde ftad aan 't AMÖNCHRODE, amt en vlek in't vorftendomCopennyns gebergte in Piémont, die door een fterke
burg.
MONCHKOLM, hiethet flot aan de ftad Drontheim citadel op een berg befchut wierd. Zy heeft een
inNoorwegen, waarheen zomtyds de Staatsgevan- hertoglyk Hot, een Univerfiteit die paus Pius V , wyl
hy 'er te voren biffchop geweeit was, geflieht heeft,
genen uit Denemarken gebracht worden.
MONÇON, kleine beveftigde ftad benevens eenka- en een bisdom, dat onder den aartsbiiTchop van T u îleel op een heuvel in Arragon, i. Daitfche mylen rin ftaat. Maar dewyl deze plaats binnen 200. jaren
van ßalbaftro, daar zieh de rivieren Sofa en Cinca 31. maal gerebelleert heeft, is deze vefting in tjaar
verenigen. Hier houden de Staten van Arragon 1699. door den hertog van Savoy en geilecht, en de
hun vergaderingen , en deze plaats is in den laat- inwoners zyn eiders vervoert.
MONDRAGON , fteedje in de Spaanfche provintie
ften Spaanfchen oorlog over de fucceiîie en ige
Bifcayen, is met hoge bergen omringt.
malen ingenomen.
MONDRAGAN, zie Aque di Mondragone»
MONCONTOUR, kleine ftad aan de rivier Dive in
M ONE, zie Man.
de Franffche provintie Poitou, aan een heuvel waar
MoNEGLiA, fraai vlek aan de Liguftifche-zee in
op een flot legt.
't Genueefche gebied.
MONCORNET, kleine ftad in Picardyen.
MONEMAGI, koningryk in het landfehap MonoMON CORVO, een redelyk volkrykeiiad in de promotâpa in Africa, daar de amber in plaats van gouvintie Entre Douro y Minho in Portugaal.
MOND , zo word de plaats genaamt daar een ri- de en zilvere munt gebruikt word.
MONERA, fteedje in Zevenbergen, tuffchen Dovier in de zee of in een andere rivier valt.
MOND , de keel van een kanon , naamlyk de renburg en Hermanftadt.
MONERVINA , MoNORBiNA , een flechte ftad in 't
loop van binnen, die veel wyderzyn moet als de
diktedeskogels. De.gantfche wydte -hiet de mond," landfehap Bari in Napels , benevens een bifdom ?
maar wanneer de dikte van de kogel van de wyd- onder den aartsbiiTchop van Bari behorende.
MONESTIER , vlek in het Dauphiné , daar een
te van den mond afgettokken word, hiet het ovebron is , wiens water piquen hoog uit de aarde
nge het fpeelruim.
MOND fluiten en openen , is een plechtigheid fpringt, en een ordentlyke triumf-boogmaakt, daar
die omtrent de nieuwe cardinalen in acht genomen men onder door kan gaan, zonder in 't minfte nat
word, en beftaatdaar in, dat de paus deze cardina- te worden.
MoNFELTRO , klein landfehap in st hertogdom
len allerhande mondelyke voorfteilingen doet, zonv Urbino in den Kerkelyken ftaat, benevens een ftad
der dat hun geoorlooft is een eenig woord te antwoorden, 't welk dan betekent dat zy noch geen van den zelven naam.
MONFBRR AT , MONTFERRAT ,hertogdom in Lomftem hebben om te verkiezen of verkoren te worden. Wanneer binnen zulken tyd de pauüyke bardyen in Italien , 't welk ten zuiden aan \ GeStoel quam open te vallen , zouden deze nieu- nueefche gebied , ten ooften aan het hertogdom
we cardinalen wel in 't Conclave mögen gaan, maar Milaan , ten noorden en weiten aan Piémont grenft«
kunnen niet verkoren worden , en zouden ook Het word in 5. landfehappen verdeelt, naamlyk in
liun fiera niet tot deverkiezing durven geven.Maar het gebied van Tribuno, Albi, Cafale, Acqui en
wanneer de paus hun den mond opent , 't welk het markgraaffchap Spingo. 't Heeft veel heuvel en,
<iaar door gefehied dat hy hun een ring aan den die vruchtbaar van koorn en wyn zyn , en hoorde
vinger fteekt , verkrygen zy op dat ogenblik alle voordezen den hertog van Mantua toe , uitgenonren Albi enTrino, welke benevens haar toebehoviyheden der cardinal en.
MONDA, ftad in't koningryk Granada, 5.Spaan- ren van den hertog van Savoyen bezeten wierden.
Doch na dat de hertog van Mantua altyd in den
fçhe mylen van Granada.
MONDÜGIAR , fraaie ftad in nieuw-Caftilien aan laatften 00 log de party der Franffchen gehouden
de rivier Tajuna , voert den titel van marqui- had, en deze ten vollen uit Italien verdreven wierfaat, en hoort het geflacht Ivanez van Sego- den , zo heeft de keyzer den hertog van Savoyen
1707. met het gantfehe Monferrat beleend.
via toe.
MONFEKRANT , ftad en bailluage aan de kleine
MONDEGQ, rivier in het landfehap Beira in Portugaal, wiens uidoop in de Atlamifchce-iee door rivier Bedat in neder Auvergne,
MON-

MON.

MON,

f4P

MoNFiA, klein eyland in de Ethiopifche-zee, aan
MONMF.LIAN, MONTMELIAN, kleine flad aan de
de kuften van Zanguebar in Africa.
rivier Ifere inSavoyen, aan eenfteile rots, waar op
MONFOÄT, zie Mom for t.
een zeer fterke citadel legt. In 't jaar 1691. is Z y
MONFOKT L'AMAURY, kleine ftad op het eyland van denFranfchen generaal de Catinat ingenomen,
van Vrankryk.
en 1696. in den te Turin gefloten vrede denhertog
MONFORTE, luit-flot des biiTchops van Verona, van Savoyen weerom gegeven. In den laatften
dat niet ver van die ftad atlegt.
oorlog 1706. wierd zy van de FraniTchen ingenoMONGALDA , kleine plaats in de Venetiaanfche men, die de veftingwerken deden fpringen, maar
provintie Vicentino aan de Paduaanfche grenzen. naderhand is zy in den Utrechtfchen vrede 1713. aan
Het geflacht der Contarini bez.it dezelve, en heeft Savoyen gereftitueert.
'er een fchoon paleys.
MONMORENCY , kleine ftad op het eyland van
MONGALEN, zyn een Heydenfch volk in Azien, v rankryk, die tot een hertogdom en pairfchap verdat aan het ryk van den Groten Mogel, groot Tar- heven is.
taryen, en de Mofcovifche provintie Dauria grenft,
MoNMORiLLON, kleine ftad in Poitou, aan de rien zieh van den roof geneert. Zy itaan onder den vier Gartampe, daar'er een brug over legt.
Chineefchen keyzer, die ze door een onderkoning
MONMOUTH , MONTMOUTH , Engelfche provintie
îaat regeren.
in Mercien, d\Q ten ooften aan Glocefter, ten noorMONGATSCH, beroemde veftingin het graaffchap den aan Hereford, ten weften aan Walles, en ten
Pereezaz in opper-Ongaryen, onder aan een rots ; zuiden aan den mond der Saverne grenft. Zyisvol
een half myl daar van legt een groot vlek , dat bergen en boiTchen, en heeft een fchone vee-fokmet palifladen , een brede gracht , en een groot kery. De hooftftad , die denzelven naam voerf,
moeras omringt is. Boven op de hoge rots, die legt aan de rivier Wie, daar zy de Munow inneemt.
gants ftyl is, legt een iterke citadel, die uit 3. kaÀiONNiCK, zie Munnih
ftelen bcitaat, waar van het een na vervolg hoger
MoNNiCKENDAM , MUNNICKENDAM , kleine ftad
legt als het ander. Deze piaats wierd 1688. van de aan een Kleinen zeeboezem der Zuider-zee in noordkeyzerlyken mgenoraen , na dat zieh de gemaiindes Holland. 't Is een van de Hollandfche fteden en in
graven van Teckely daaï 2. jaren lang in had laten rang de i6de die Gedeputeerden in de vergadering
blocqueren. In de laatfte onluften hadden het de der Staten van deze provintie zend.
rebellenin, enRagoczy heeft zieh meeftdaar opgeMoNOBRico , ftad op het eyland Madera in d e .
houden. Toen 00kgemeide rebellenin 't jaar 1 7 n . Atiantifche-zee.
met den keyzer vrede maakten, toonde zieh doch
MONOEMUGI , woeft koningryk in Africa , *t
deze veiling boven andere hartneckig, en wilde zieh welk ten zuiden aan Monomotapa , ten noorden
niet overgeven^ maar na dat men ze enger infloot, aan Abyflinien, ten ooften aan Monbuze en Quiola,
en met bomben te keerging, aecordeerde de be- en ten weften aan den Nyl grenft.
letting , uit 2000. man beftaande , en .begaf zieh,
MONOGRAMMA, was in de middelfte eeuwen een
na genade voorleven en goeueren behoudente heb- manier van de koninglyke namen door zekere trek»
ben, naar huis.
ken en verzette letters uit te drukken, gelyk men
MONGIA, ftad in Gallicien, 12. Spaanfche mylen in de bullen en handveften noch menigvuidig gevan Cqrnpoftel.
waar word.
MoNGiBtLLO, zie JEîna.
MONOMOTAPA , een groot landfehap in neder-Ethiopien in Africa , tuflehen de rivieren Cuana en
MONGOMERI, graaffchap in Normandyen.
S. Spiritus, is het rykfte land van Africa, door zyn
M O N G O M E R I , zie Montgomery.
MONGUL , MONGAL , een wyduitgeftrekt land- heerlyke goud- en zilver-mynen. Deinwoners zyn
fehap in groot-Tartaryen in Azien, längs den noor- zwart , en afgodendienaars. Hun opperheerfcher
of koning heeft meer als 20. koningen en koningryder- en oolter- Oceaan.
MONHEIM, kleine ftad in 't hertogdom Neuburg, ken onder zieh.
MONOPOLI , zeer kleine ftad in Napels , aan de
daar veel naalden gemaakt worden.
MONHEUM, kleine ftad in hetFranflche landfehap kuft van het landfehap Bari, benevens een bisdom,
Guienne tuflehen Clerac en Tonneins aan de Garon- onder den aartsbiflehop van Bari ftaande.
n e , wierd voordezen door de Gereformeerden heerMONOPOLIUM, is een handeling, waar door een
lyk gefortificeert, maar naderhand van koning Lo- ftad, koopman of een ander perfoon de een of de
dewyk Xlll.in't jaar 1621, verovert, ende vefting- andere waar .gants alleen verkoopt, 10 dat men ze
werken geflecht.
anders by niemand krygt of kopen dürft.
MONOTELITEN, MONOPHYSITEN, waren Egypti*
MONLUÇON, kleine ftad in de provintie van Bourfche ketters in de 6de eeuw , wier hooft Theodorus
bon aan de rivier Cher.
MONLUET , kleine ftad in BreiTe , aan de rivier een dubbelen wil en 2. onderfcheyde werkingen daar
van in Chriftus loogehende.
Seraine.
MoNPAiiiER,ftadin de Franflche provintie Perigord»
MONMARTRE, kleine berg dicht aanParys, waar
MONPELLIER , hooftftad van neder-Languedoc
op een dorp van den zelven naam, en een beroemaan de kleine rivier Lez in Vrankryk. Zy is redelyk
de abdy legt.
M ON MFD Y , beveftigde ftad op een heuvel in 't groot, legt op een kleinen heuvel, en word door
hertogdom Luxemburg, welke de kroon Vrankryk een fterke citadel béfchermt, ook heeft zy een6 preildiaal en een univeriiteit, die in \ jaar 119 ' Seîoekomt
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flicht is, benevens een bisdora , onder den aartsbiffchop van Narbonne behorende.
MONPENSIER , kleine (lad of vîek benevens den
titel van een hertogdom , en een pairfehap in neder-Auvergne,
, ,
. .
MONPESAT, ftad in Vrankryk, in de province
Agenois.
MON PLAISIR , fchoon luit-huis en diergaarden
even buiten Wolffenbuttel, den hertog van Bronswyk , en tegenwoordig zyn gemalin toekomende.
MON PLAISIR , een luft-huis van den Czaar aan
den Finlandfchen zee-boezem, niet ver van Petersburg gelegen, daar de Czaar zyn verblyf plag te
iiouden, Het is wel een klein gebouw, maar zeer
regulier aangelegt, en met i.galeryen,fchoneMeubilen en vêle fchilderyen voorzien.
MONPOLIZA , ongemeen hoge berg by Chnin in
Dalmatien, wiens dal , Val Poliza genaamt, vol
fchone dorpen- is, en zieh tot Spalatro uitûrekt.
MONREAL , K R A C H ,

CRAC,

H E R A T , PETRA.,

belle Had van het Steenachtig Arabien in Africa,
benevens een aartsbisdom, onder den Patriarch van
Jeruzalem behorende.
MONREAL , een Franfche Colonie in Nieuwyrankryk in noord-America op een klein eyland.
MONREAL, kleine beveftigde ftad aan de kleine
rivier Ets in 't bisdom Trier.
MONREAL , ftad in de provintie Condomois in
" Gascogne.
MONREAL, ftad in Val di Mazara in Sicilien,benevens een oud flot op een rots, dat de ftad commandeert. Zy heeft en bilfehop.
Mo NR os, zie Montres.
MON s, of BERGEN , hooftftad van Henegouwen
op een kleinen heuvel, waar by de rivieren Trouille en Haisne te zamen komen. Zy is groot en
fceer fterk, met goede wallen en driedubbele grachten voorzien, ook kan zy het omleggende land
door fluizen onder water zetten, behalven aan de
ooft-zyde, daar zy in tegendeel goede baftions heeft.
Zy is door haar koophandel en manufaéhiren beroemt. Deze gewichtige veiling wierd in t jaar
1691. door de Franfchen ingenomen, en de koning
van Vrankryk was zelfs by de belegering tegenwoordig , maar zy wierd in den Ryswykfchen vrede
1697. weer aan de Spanjaarden afgeftaan. Na 'taffterven van den laatften koning van Spanje, Karel
IÏ. hebben de Franfchen in den naam des hertogs
van Anjou deze plaats bezet, doch zy is na de verovering van de citadel van Doornick, en na dat
de bontgenoten in den Hag by Bleaugies den 11.
fept. 1709, een volkome zege op de Franfchen bevochten , den 12.. October verovert, en 1713. in
den Utrechtfchen vrede ter gunfte van het huis van
Ooftenryk aan de Hollanders afgeftaan, ook in den
Badenfchen vrede 1714. aan den keyzer o vergehten. Behalven dat heeït deze plaats ook een abdy
van St. Gertruyd, warin geen andere als adelyke
juffers wonen, die 'er even wel naar believen uit
mögen gaan om te trouwen. Het vorige graaffchap
Mons, dat een onmiddelbaar ryksleen was, itrekte
Zieh zo wyd uit, dat Soignies, S.Guillain, Binch,

Braine le Comte en le Rœux rriee daar onder bç~
grepen wierden.
MOMSALVI, kleine ftad in opper-Auvergne.
MONSANTO, kleine ftad in de Portugeefche provintie Beira, benevens een fterk flot, j.mylen van
de Caftiliaanfche grenzen.
MONSAX, MASAX, vlek, geruineert ilôt, en eertyds een graaffchap in Graauwbundterland, aan de
rivier Muria, waar na de graven van Monfax, die
reeds in de i6de eeuw geftorven zyn, den naam
gevoert hebben. De landftreek daar rondom word
het Monfaxer dal genaamt, en is 4. myien lang.
MONSCHAST, fteedje in de Eifeî.
MONSEIGNEUR , deze titel, wanneer 'er niets bygevoegt word, beduid den Dauphin of kroon-prins
van Vrankryk. Anders worden ook alle hertogen,
vorften, en voorname ftaatsperfonen Monfeigneur
getituleert. Voorts geeft men dezen titel aile pairs,
aartsbiflchoppen , bifîchoppen, en. preiidenten au
Mortier te Parys.
MoN&ELicB, fraaie ftad in 't Paduaanfche gebied,
anderhalf înyî van Padua. Zy is overal met heuveîs omringt, op welker een noch de "puinhopen
van een kafteel te zien zyn. Men vangt in deze
landftreek veel adders, die om de Theriac te maken gebruikt worden.
MONSEMPROU, ftad in Vrankryk,in de provintie
Agenois.
MONSERRAT, MONTSAKA,

een

van

de Antilli-

fche eylanden by America, dat de, Engelfchen toebehoort.
MONSERRAT, zie Montfer rat.

MONSIEUR, is een titel, die wanneer 'er niets
bygevoegt word den tweden koninglyken prins van
Vrankryk, naamlyk des konings broeder of vadersbroeder, den hertog van Orleans gegeven word.
MÜNSINGEN, kleine en oude ftad op den Hondsruck aan de Nahe, 5. uren van Creutzenach. Zy
is van den Gereformeerdcn Godsdienft , en daar
groeit goede wyn.
MoNSKLiNT, voorgebergte op het eyland Meunen in de Ooit-zee.
1
MONSON , zo noemt men enige gewoonlyke eia
ordinäre winden, waar van ieder altyd 6 mylen op
de Indiaanfche-zee waait.
MÜNSTERBORG, zie Munßerberg,

MONSTRANTS, zo noemt men by de Roomsge*
zinden het huisje waar in de hoftie bewaart, getoont, en herom gedragen word.
MONSTRUM , een misgeboorte, welken naam men
ieder ongewone en onnatuurlyke zaak geeft.
Mo NT AR, ftad benevens een flot in 't hertogdom
Bourgundien.
MONTABAUR, MONS THABOR , ftad en amt be-

nevens een berg-ilot in Wefterwald, toi het aartsbisdom van Trier behorende.
MON TAG NAN, fterk florin het graaffchap Ribagorza, irr't koningryR Arragon.
MONTAGNANA, kleine ftad in 't Paduaanfche ge*
bied in Italien. In dit geweeft groeit veel hennip >
waar van de fcheepstouwen gemaakt worden.
MONTAGNE, zeker gebied in Bourgundien, dat
zieh K)t in Champagne uitftrekt.
MON-

MON.
Md&TAGNiA, koopftad in Natolien in Azien,aan
de kuit van Mar di Marmora. De inwoners zyn
Grieken, Joden en Türken.
MONÏALBANO , fraaie itad in de Portugeefche
provintie Alentejo.
MONTALCINO, kleine ftad op een heuvel in'tSieneefche gebied in Tofcanen , benevens een bisdom,
dar onmiddelbaar onder den Paus ftaat. Zy hoort
den groot-hertog van Florence toe.
MONTALIA, Pleine ftad in Catalonien aan de rivîer Segre, 2. mylen van Believer, tulTchen Urgel
en Puïcerda.
MONTALTO, kleine ftad in Marca d'Ancona in't
pauflyk gebied, benevens een bisdom, onder den
aartsbiiîcViDp van Fermo ftaande.
MON TAL ro , kleine ftad in Calabria Oltra in 't
ryk van Napels.
MANTALVAN, kleine ftad aan de rivier Martin in
Arragon.
MONTANISTEN , ketters in de IL eeuw , wier
hooft Montanus zieh vroor een Profeet, en voor
den van ChriftiH beloofden iroofter uitgaf, de echtfchey dingen toeliet, het twede huwlyk verwierp,
en d'riederiy vaften mvoerde.
MONTAQUE, kleine ftad in Brabant, hangt van
de iiad en heerhkhe.ici Lieft af, en hoort de erven
van komng V ülem III. van Engeland toe.
MONTARGIS, kleine ftad benevens een oud fîot,
en de hoeftitad vanGatinois aan de rivier Loing.
MONTAUBAN, grote ftad aan de-rivier Tarn in
Quercy, benevens een Univerfiteit en een aartsbisdom , onder den aaitsbiflchop van Touloufe beIioorende : haar veftingwerken zyn geflecht.
MONTBARD , kleine maar goede ftad in 't hertogdom Bourgondien , aan de grenzen van Champagne.
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MONTE CASTEILO, kleine ftad in het hertogdom
Milaan,aan de rivier Tanaro, hoort den graaf van
Stampo toe.
MONTE CAVALLO , is een van de 7. beroemde

bergen te Romen, waar op een prachtig pauflyk
paleys ftaat, 't geen de paus in 't gemeen des zo~
mers bewoont.
MONTECCHIO, kleine ftad benevens een Vicariaat
aan de rivier Gua, in het Venetiaanfche landfehap
Vicentino. Zy voert den titel van een Marquifaat,
't welk Caefar Ignatius uit het huis van Efte of Modena verkreeg, die in 't jaar 1713. den 2 7 . 0 a . als
vorft des H. Roomfchen ryks, en captein generaai
over de Venetiaanfche ruitery zonder erven ftierf.
MONTE CHIARG, ftad in 't Brefciaanfche gebied
in Italien, de Venetianen toekomende.
MONTE CHIARUGOLO, vlek en fterk flot aan de
rivier Lenza, in 't Parmefaanfche gebied. '
MONTE CHRISTO, klein eyland in de Tofcaanfche-zee, tuftchen het eyland Coriica en Stato delli
Prefidii, tot welken laatften ftaat het behoort.
MONTE CIRIACO, zie Monte Gua fco.

MONTECLAIR, fterk flot op een hogen berg in
Champagne, naar den kant van Lotteringen.
MoNTECucuLi,een Italiaanfche familie,die naar
Ooftenryk getrokken, en in den vorften-ftand ver*
heven is, maar 1698. weer is uitgeftorven.
MONTE DEL CARSO, zie Alpen.

MONTE DRACONE, een uitmuntent prachtig luftflot van den vorlt Borghefe, niet ver van Romen 9
anderhalf myl van Belvedere, legt op een hoogte,
en is dus genoemt om dat de bez&ter een draak in
't wapen voert.
MONTE FALCO , vlek in 't hertogdom Spoleto,
in 't pauflyk gebied.
MONTE'FALCONE, kleine ftad in Friuli, de Venetianen met het omleggende gebied toekomende.
M O N T B L A N C , zie Monblanq.
MONTE FIASCONE, kleine ftad i n ' t gebied van
MONTBRISON, hooftftad van het landfehap FoSt. Pieter, benevens een bisdom, dat onmiddelyk
refts, aan de rivier Volle in Vrankryk.
MONTCALVO, fraai vlek in het hertogdom Mont- onder den paus ftaat. Zy is wegen haar muska4elkn
ferrat, benevens een veiling op een berg, Monte wyn beroemt.
MONTEFORTE, zie Montforte.
Chiaro genaamt.
MONTE FOSCOLO , vlek in Principato Oltra in
MONT-CASSEL, zie Cajfel.
MONTCEAUX, fchoon koninglyk Franfch luft-flot Napels, en de refidentie-plaats van den gouverneur
op het eyland van Vrankryk, niet ver van Meaux. der Provintie.
MONT-CENIS, zie Cents.

MONTE G A L L O , of GALLK) , fteedje in Italien ,

MONT DE MARLAN, kleine ftad in Gafcogne in tuftchen Padua en Vicenza, dat een flot heeft, en
de Venetianen toekomt.
het landfehap Condomöis, aan de rivier Midou,
MÖNTEGU, graaffchap in *t Luxemburgfche, tufM O N T E , word te Rome ieder capitaal genoemt,
dat op onroerende goederen gelegt word, en be- fchen Soye en la Roche.
komt dit woord een toenaam van het goed,'t welk
MONTE GUASCO, MONTE CIRIACO, voorgehergiverpand word , als Monte Aftenfe , een kapitaal te aan de golf van Venetien, dicht oy deftadAndat aan 't huis van Modena opgefchoten is.
eona.
MONTE ALFONSO, goede veiling in het dal Car-

MONTE IGNOSO, MONTANIOSA » veiling aan de

grenzen van het hertogdom Mafia, de republiek
Lucca toekomende.
MONTE ARGENTARO, zie Argentaro.
MONTE LEONE , kleine ftad in Calabria Oltra in
MONTEBALDÖ, zie Baldo.
Napels, niet ver van de golf van S. Eufemia, beMONTEBSLLO, zie Monbello.
MONTE CARLO, veiling op een berg in het ge- nevens een bisdom, onder den aartsbiflehop ' van
bied der republiek Lucca , ,den groot-hertog Van Reggio behorende. Zy voert den titel van een
hertogdom, 't welk Nicolaus, uit het huis Pigna*
Florence toekomende.
tclli, door huwlyk met de laatfte erfdochter JoMONTE CASSINO, zie Cafino,
hann!
fagnana in het Modeneefche gebied.
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hanna van Monteleone in 't iaar 1679. aan zieh ge- & van een vorftendom In de provintie Bafficata
in N
bracht heeft.
*pcls.
MoNTfLiMAR, zie Montmeliar.
MONTE SECCO, zie Solfatara.
MONTE MARANO, kleine ftad m Principato Oitra
MONTE SPERELLO , vefting op een berg m liet
aan de rivier Calore in 't ryk van Napels, benevens pauflyke landfchap Perugino.
een bisd'om, onder den aartsbiflchop van Benevento
MONTE STORACE , vlek en Ilot benevens den titel v a n e e n
behorende. '
,,
„
1
hertogdom, in de provintie Bafilicau
MONTE MAJOR NOVO, kleine ftad aan de rivier in Napels.

Canna, in de Portugeefche proviniie Alentejo, 10.
MONTE SUMMANO, kleine ftad in Jiet Venetiaanmyien van Setuval.
fche landfchap Vicentino.
MONTE MAYOR VELHO, ftad in de Portugeefche

provintie Beyra.
MONTE Nuovo , (NIEUWE BERG) is, zo men
verhaalt, in 't Napelfche gebied niet ver van Pozluolo in 't jaar 1530. in den nacht tuffchen den 19.
en 20. iept. ontitaan, vermits het vuur uitZolfatara,
een zwaveJbergdaaronderaanleggende,uitbarftende,
en een dikken zwavel-damp veroorzakende , een
groot ituk aarde 3. mylen vveggevoert, en dezen zeer
hogen berg op een hier door bedekte itad gemaakt
zal hebben. Dezelve is 400. roeden perpendiculaar
hoog,en heeft in den omtrek wat meer als drie mylen.
MONTE OLIVETO , zie Olivetani.

MONTE VERDE, kleine (lad in Principato Oîtra

aan de rivier Offanto in Napels, benevens een bisdorn, onder den aartsbiflchop van Conza bèhorende.
MONTE délia VIRGINE , wonderlyke berg nies
ver van de pauflyke ftadt Benevento, in het Napelfche gebied, op wiens top een kloofter, waar
in een kapel is, op wiens outaar men de vreemde
luiden de ligchamen van de drie jongelingen, door
Nebucadnezar in den gloeienden oven geworpen,
toont.
MONTENACH, kleine ftad in Nuchtland in Zwit>
zerland , het canton Freyburg toebeborende.
MONTSNAKEN, een heerlykheid in het graaffchap

MONTE PELOSO, ftad op een berg inBafilicata in Hasbain in het bisdom Luik, aan de grenzen van
Napels, welke een biflchop heeft, wiens rechtbank Brabant, een myl van Hannuye, waar naar een
zieh evenwel niet verder als over de ftad uitftrekt. voorname fàmilie den naam voert.
MONTE PULOANQ , kleine ftad op een hogen
MONTENARO , ftad en Hot in Portugaal, 1711,
berg in 't gebied van Siena in 't groot-hertogdom door de troepen van den hertog van Anjou veroFlorence , benevens een bisdom onder den aarts- vert, maar naderhand weer verlaten.
biflchop van Siena. Zy is wegen haar goedtn wyn
MONTENEGRO, een gebergte in Albanien in Grieberoemt.
kenland, aan het meir van Scutari, daar de zo geMONTE ROTONDO, vlek in Sabina in den paufly- naarnde Montcnegrynen wonen.
ken kerkenftaat , aan den T i b e r , benevens een
MONTENEGRYNEN, een wild, en in hun gaten
prachtig paleys, en den titel van een hertogdom, wel verfchanft volk, in het gebergte Montenegro
voormaals den marquis Grillo toekomende, die het in Albanien in Griekenland, 't welk den Chriftely«
1723. aan den Milaneefchen graaf Borromeo ver- ken Godsdienft belyd,en door de Türken tot noch
kocht heeft.
toe niet onder hun gehoorzaarnheid heeft kunnen
MONTE di ST. ANGELO, ftad op den berg Gar- gebracht worden,
gano in de provintieCapitanata,benevens een aartsMONTIREAU FAUT YONNE, ftad in het gouverbisdom in Napels.
nement van het eyland van Vranckryk aan de SeiMONTE di ST. SABINA, zie Aventinus.
n e , daar 'er een brug over legt.
MONTE SANTO, voor dezen Athos, een van de
MONTEREY, kleine ftad aan het wTater Tamaga
boogfte bergen van de wereld, aan de golf van Sa- in Galliden.
lonichi in Macédonien, welke gezegt word 1^0,
MONTEHOS DE GUARDIA , is een koninglyke
mylen in den omtrek te hebben, en zyn fchaduw lyfwacht in Spanje van 50. edelluiden.
4$. myl. in de zee uit te ftrekken. Hy word darom
MONTES CLAROS, een fchoon kloofter met veeJ
de H. berg genaamt, wyl 'er 23-kloofters op ftaan, wynbergen omringt, in de Portugeefche provintie
waar in by de 6000. munniken wonen, ÔÀQ te za- Alentejo, niet ver van Villa Viciofa.
men den Turk maandelyks looo.ryksdaalders fchatMONTESERRATO, zie Montferrat.
ting moeten geven. Midden op den berg legt een
MONTES PIETATIS, zyn m Italien en elders opentItad met namen Kareis , daar alle zaterdag een lyke lombarden, daar men tegen onderpand geld
marktdag gehouden word, die maar van mansper- voor een billyken intereft bekomen kan. Diergeibnen mag bezocht worden , nademaal 'et nooit lyke is in 't jaar 1708. in Engeland opgerecht, daar
enige vrouw deze plaats noch 00k den gantichen verfcheyde liefdadige perfonen van den geeitlyken
weg betreden dürft.
en wereldlyken fland een p o o t capitaal te zamen
MONTE SANTO JULIANO , EPOMEUS , vuurfpu- gelegt hebben» waar uit zy de behoeftige doch naarwende berg op het eyland Iichia , in de Tyrrheen- ftige luiden op. panden en tegen een gering intereft
fche-zee, aan de kuften van Napels.
geld lenen, waar toe zy door den onchriitelyken
MONTE SARCHIO, vlek en flot, benevens den ti- woeker van die genen, die diergelyke luiden meer
tel van een hertogdom, in Principato Oltra in Na- geruineert als gevordert hebben , bewogen zyn.
pels.
Dit heeft koningin Anna zo wel gevallen, dat zy
MONTÉ SCAGUOSO, vlek en flot, benevens den daar een byzonder privilégie ajn verleent heeft.
MON*

MON;
MONTES!À , kleine en welbevefîigde ftad in *t kolîïngryk Valencia, een myl van Xativa.
MONTEVELI , hieten in Perzien de opzienders
over de bouwers der Mo^queen.
MONTFALCON, een fchoon iîot in 't hertogdom
Sa^oy en.
MONTFERRANT, Had in de provintie Auvergne,
nier ver van de rivier Allier in Vrankryk.
MON TFE aR AT , zie Mo frfer rat.
MONTFLBUR, kleine Itad in Franche Comté.
MONTFORT , kleine maar gewichtige plaats in
Gelderland, aan de grenzen van het voritendom
Gulik, 2. uren van Roermond.
MONFORT, graaifchap, faenevens een fchoon flot
m Rhynthal in Zwaben, het hüls van Ooltenryk
•voor i grootfte gedeelte toekomende, nademaal de
graven van Montfort alieen het fteedje Tetnang en
het ilot Argen bezitten.
MONTFORT, graaffchap in 'tPruiffifchGelderland,
*t welk na 't affterven van Willem III. koning van
Engeland den koning van PruhTen is toegevalien.
MONTFORT, kleine ftad in Bretagne, 5. mylen
van Reimes in Vrankryk.
MONTFORT, veiling aan de kleine rivier denYsfel in de provintie van Utrecht.
MONTFORTE , kleine ftad benevens een flot in
de Portugeefche provintie Tra-los-Montes, lo.mvl.
van Braganza*
*
MONTFORTE, kleine ftad in het landfchap Alba,
In 't hertogdom Montferrat, 't welk een ryksleen
is,
MONTFORTE DE LEMOS, zie Lemos.

MONT-GENEVE, hoog gebergte in Dauphiné teilen de grenzen van Piémont.
MQNTGIBELLO, zie JEtna.

MONTGOMERY, landfchap in Engeland in'tvorftenCiom Walles , tuiichen de graaffchappen Shrop ,
Radnor , Cardigan, Merioneth en Denbig. 't Is
feergachtig, maar de valeyen zyn vruchtbaar van
koorn, en de paarden die 'er van daan kernen zyn
beroemt. De hooftftad hiet 00k Mongomery.
MONTHULIN, veiling in Picardyen aan dt; grenzen van de provintie Artois. Zy heeit een gouverBeur en een heerlykheid.
M ON TIE L , z\è Càmpo de Montiel.
M O N T K R S EN TARENTAISE , Had benevens een

MON:
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MONÏJ'OÎB S, DENIS , was een veîdgefchreeuw

by de oude Franfchen, 't welk sto veel betekende,
als dat ieder krygsman het vaandel van St. Denis*
dat in het leger was,zonder verzuim vclgen moeft,
en zieh niet als overwinning voorfteîlen , dewy] hy
onder het befcherm-vaandcl van dezen Heilig Ilond,
Naderhand heeft men de woorden Saine Denis weggelaten, en den geflachtnaam van den coii.manderenden prins in de pïaats geitelt,by voorbeeid Mont»
joie Bourbon, Montjoie Anjou, maar de dauphin
heeft de woorden Montjoie St. George ingevoert.
MONTJOVY, een fort op een berg by Barcelona
in Catalonien.
MoNTERiNG van een fchip beftaat uit de gewapende manfchap en uit het gefehut. By de foldaten
te land beftaat het in hun kleding, geweer en paarden.
MoNTisTEN, hieten de fchuldeiflchers in Romen,
die een zeker capitaal op hypotheek van huizen of
goederen uitgefchoten hebben , waar toe de be«
krachtiging van den paus geeifcht word.
MoNTLEHERi, ftad en flot op een heuvel by Parys, in het gouvernement van het eyland van Vrankryk.
^rMONT-LOUIS, kleine ftad in Ceriaigne in CataIonien »benevens eenfterke citadel*de kroonVranlç;
ryk toekomende,
MoNTLucoN, lie Môtihcon.
MONTMARTRE, zie Mmmattn*
MONTMEDY, zie Monn,edy,

Mo N TM L L 1 AN , zie Monmelian.
MONTMORENCY, zie Monmorency*

MoNTMOUTH, zie Monmouth.
MONTMELIAR, MONTELIMAR , ftad in Dauphinê

aan de rivier Boubjou, benevens een citadel ep een:
heuvel, die de ftad commandeert.
MoNToiRE , kleine ftad aan de rivier Loire in
Vendomois in Vrankryk.
MON TON A, kleine ftad aan de rivier Quieto in
Iftrien, de Venetianen toekomende.
MONTONS, rivier in Tofcanen.
MONTORIO, fteedje heel dicht by Verona, aan
de kleine rivier Titio.
MONTORTONE, kleine ftad in het Veneti'aanfche
landfchap Paduano, dicht by Padua.
MONTOUX, kleine ftad in Savoyen, in 't hertogdom Genevois, niet ver van Annecy.

âartsbisdorn in Taren taife in Savoy en.
-MoNTiGNAc LE COMTE, kleine ftad in Perigord
MONTPELLIER, zie Monpellier.
aan de rivier Vezere.
MONTR ACIER, zie Caflelnat* de Montr mer.
MONTIGNY , een barony in Henegouwen niet * MONTREAL, zie MonreaL
ver van Maubeuge.
MONTREAL, kleine ftad in 't koningtyk Arragon*
MONTIJO, oud ilot in het Spaanfche Eftremadura aan de rivier Xiloca.
op een hog en berg , benevens aen titei van een MONTREUIL, ftad benevens een fterk flot in Pigraaffchap, het huis van Fortocarero toekomende. cardyen , in het graaffchap Ponthieu op een heuvel*
M o N i i o , zie Moncon.
daar de rivier Canche voorby loopt.
MONTJOIE, was by de oude Franfchen een reige
-MoNTREuix BELLAY,ftad in Anjou aan de rivier
^an te zamen gevoegde itenen, daar kruiflen af- Touay.
hingen, die de peigrims en de houders van bedeMONTRICHARD,kleine ftad in de provintie Touvaarten tot een teken dienden , en Montjoies of raine, aan de rivier Cheri 6. mylen van Blois.
vreugdebergen genoemt wierden, wyi de peigrims
MON TROCHIER, kleine ftad en ilot inZwitzerland
zieh op 7 ul.-:e tyden verheugden, dat zy in hun in het canton Bern, 5. mylen van Lufaime naar,
bedevaau Ucn rechten weg naar de graven der Hei- Burgundien toe. 't is het ftamhuis van een graarlyligen niet gemiit hadden.
ke Familie van dezen naam.
.. v
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MON. MOO. MOR.

MONTR os, ftad in het Schotfche graaffchap An«
gus aan den mond van de rivier Eske, die 'er midden doorloopt. Zy heeft den titcl van een marquifaat en een goede haven.
MONTROYAL, was een veiling door deFranflchen
geboud in het graaffchap Sponheim aan de Moelei,
tegen over Traarbach gelegen. Maar uit kracht
van den Ryswykfchen vrede is ze geflecht.
MONTSARA, zie Montfirrat.

MONT SENIS , klein meir in Savoyen, aan de
grenzen van Piémont.
MONT ST. MICHAEL, kleine llad in Normandyen
in Vrankryk , heeft een kerk op de fpits van een
Iberg, ter eren van den Aartsengel Michael geboud,
waar heen veel bedevaarten gefchieden. Niemand
dürft 'er met een degen komen, behalven de koningen en prinfTen van den bioede.
MONTSERRAT, een zeer hoge berg, die 9. uren
in zyn omtrek heeft , benevens een Benediktyner
kloofter en abdy 7. mylen van Barcelona. Hy is
wegens de bedevaarten beroemt, die daar naar het
iniiaküleufe L, Vrouwe beeld gedaan worden, en
daar de pelgrims drie dagen vrye teering genietem
Vo@r dit zelve beeld zal Ignatius Loyola zyn degen
opgehangen , en de gelofte wegens de oprechting
van de Jezuite orde gedaan hebben.
MONTSERRAT, fchoon en ryk Benediktyner kloofter buiten de Schotten - poort te Wenen , dat den
siaam en oorfprong aan het kloofter Montferrat in
Catalonien verfchuldigt is. Het heeft een gemyterden A b t , die een Ooftenrykfche landftand'is.
^MONVISO, berg in het markgraaffchap Saltrzzo in
Piémont, aan-de grenzen van Dauphiné.
MONUMENT , gedenk- en eer- teken , 00k een
zarkfteen , grafzuil.
MONZA, kleine ftad aan de rivier Lambro in het
Milaneefche gebied, 12. mylen boven de ftad Milaan „ wierd voordezen Modoetia of Modicia genaamt , en hier wierden de Duitfche keyzers met
de Lombardifche kroon gekroont, die vanyzerzynde hier noch in de St. Jans kerk bewaart word. T e genwoordig hoort deze ftad de graven Durini toe.
MONZAMBANO, fraai fteedje in't Veroneefche gebied aan de rivier Menzo.
MONZAMBIQUE, zie Mofambique.
MONZON , zie Alonçon.

MooRDjAAR 5 zo word elk 7de of Hegende )aar
van 's menflehen ouderdom genoemt; maar inzonderheid word het 63. het grote moordjaar genoemt,
dcwyl dit getal uit" 7« en 9* te zamen gemultipliceert beftaat.
MOORT-KELDERS, lit Cafimatte.

Moos, ftad in Noorwegen, diedeZwreden 17x6,
T?croverden , maar haaft door de Denen daar weer
mx verdreven wierden«,
• MOPANG, vefting in China in Azien, in het landfchap Junnan, die het gezag over veel andere omJeggende fteden en vlekken heeft.
MORA , rivier in Sileßen , die aan de Moravifche
grenzen ontfpringt , en by Troppau in de Opt>a
valt.
MORA» Hein« ftad In Catalonien P zm de rivier

MOR;
M O R A H T E K , zo noemt men in Africa die gene J
welke voor geleert en heilig gehouden willen zyn,
Zy leven naar de wyze der Hey déniche wysgeren 9
en verkrygen door hun eenzaam leven zulk een ach«
ting by het volk, dat men ze zomtyds als koningen
kronen wil.
MORACHNA, ftad in het waiwoodfchapBraflawiri
klein Ruffien, in Polen.
MORALE, de zeden leer, handelende van deugden en ondeugden; de fchryvers die zulk een ftof
verhandelen, hieten Moraliften.
MORÄNE, een groot vlek in de provintie Anjou
in Vrankryk, aan de rivier Sarte, in welke land»
ftreek goede wyn waft.
Mo RANGE, zie Morbanges.

M OR AT , zie Murten.
MORATORIUM , BRIEVEN VAN UITSTEL OF RE-

SPYT , is een fchriftlyke begunftiging die van de
lands overheid verleent word , als een onderdaan
zonder zyn fchuld tot verval gekomen is. De uitwerking daar van is, dat de crediteuren den fchuldenaar binnen zekeren tyd niet kunnen tot betaling
dwingen, en dewyl diergelyke gunitbrieven gemeenlyk voor vyfjaar verleent worden, zo noemt men ze
00k wel Quinquennale.
MOR AU , grote rivier in Moravien , die aan de
Boheemfche grenzen ontfpringt , en zieh milchen
opper-Ongaryen en neder-Ooltenryk in den Donau
ftort.
MORAVA, grote rivier in Servien, die twe welbronnen aan de Albanifche grenzen in Griekenland
heeft. De ooftlyke word de groote , de andere de
kleine Morava genaamt. Zy verenigen zieh boven
Razana, en vallen beneden Semendria in den Donau.
MORAVIEN , markgraaffchap tuffchen Bohemeni
Silefien , Ongaryen en Ooftenryk gelegen. Het
heeft een vruchtbaren koorn-grond, en de inwoners zyn van den Roomfchen Godsdienft. Het is
een dêei van 't koningryk Bohemen, maar telfens
00k een Duitfch-ryks-leen, komt het huis van Ooftenryk toe, 't welk het zelve door een landshooftman 3aat regeren, en word in 5. kreitzen verdeelt,
naamlyk in de Brimer, Olmutzer, Hradifcher, Znai»
nier, en Iglauer kreits.
MORBEGNO, ftad in Graauwbunder land, 2. mylen van Sondrio.
MORBIHAN , een grote baai of kleine golf in de
zee van Gafcogne , benevens een haven van dea
zelven naam, by de ftad Vannes.
iViORDHNAu, zie örtenau.
MoRDi, ftad in Podlachien in Polen.
MORDUATEN, zie Tartaren van Mordua,
M O R E , MÔORE, ftad en bifdom in het graaffchap
Mago in lerland.
MORE A , in oude tyden Peloponefus genaamt,
een Schier-eyland , 't welk het zuidlyke deel vaa
Griekenland is , en door de land-engte van Corinthien aan het noordlyke deel van Griekenland gehecht word, maar anders aan Se golf van Lepant o , de Griekfche zee , en den Archipel ftoot. D o
locht aldaar is taamîyk gematigt , en het aartryk
vruchtbaar, Het beltaat uit 4, grote provintien,
weike

MOE.
weîfce zyn Sacanîa, het hertogdom Clarëhia, Belvedere en Zaconia , en placht de repubiiek Venetien toe te hören, van welke het de Türken in het
jaar 171?. weer gants ontnomen , en veel duizent
inwoners in de elendigfle flaverny gebracht , 00k
dat land in den PaiTarowitfchen vrede 1718. behouden hebben. Naar ditlandfchap voert de hartogvan
Savoyen den titel van vorft van Achaja en Morea,
dewyl in het begin van de I4de eeuw graaf Filip
van Savoyen zieh met Wilhelmus, prins van Achajen , zyn enige dochter en erfgenaam in den echt
begeven heeft.
MoREtLA, veiling in't koningryk Valentia aan de
Aragonfche grenzen , die tuflchen hoge bergen en
op een onvruchtbaren grond 4. of 5. mylen van de
zee legt Deze ftad wierd 1705. door de troepen
van Füippus V. ftormenderhand verovert, geplündert en verbrand; maar deMiquelets hebben ze naderhand weeronder de gehoorzaamheid vankoning
Karel Ill.gebracht, tot datze in't jaar 1707. andermaal dopr de Franlchgezinden met akkoort verovert wierd. In *t jaar 1711. hebben ze de bondgenoten ten twedemaal ingenomen, maar 00k haaft
.weer verloren.
MORENLAND , zie Abyjfinien.

M O R E S , gewoonte,zeden; iemand mores leren,
Het iemand onderwyzen , onderrechten, verbeteren, iemand tonen wat hy dç>en moet, hem welgemaniertheid lereri.
MOREUS, koppig, zuur ziende, wonderlyk van
omgang.
MORGANA , is aie landftreek in Faro di Meffina
by Sicilien, daar men wonderlyke figuren in de lucht
ziet.
MORGARA, zie Molgora.

MORGEN , is een woord in de landmetery gebruiklyk, en is een ftuk lands van 600. roeden in 't
Vierkant.
MORGENGAVEN , zyn zekere gefchenken die de
bruidegom des morgens na de eerfte nacht byflapens aan de jonge vrouw geeft, en die zy en haar
erven als het huwlyk gefcheyden word , voor af
behouden , en niet genoodzaakt zyn weerom te
geven.
MORGENSTER, is een fterke ftok omtrent3.ellen
lang, die aan de eene kant een knod heeft met y&ere punten voorzien, om tegen den vyand te gebruiken , doch dit geweer is meeft uit het gebruik.
MORGENSTERN, kloofter, zie Marienftem.
MORGES , kleine ftad en landvoogdy in Zwitzerland, in het land van Vaux aan het meir van Geneve gelegen, en het canton Bern toekomende. Zy
heeft een haven, waar in het canton zyn gaieyen
leggen heeft.
M O R G O , zie Amorgo.
MORGUES, zie Monaco.

MORHANGES , ftad en Hol in Lotteringen, tuflchen
Mets en Sarwerden.
MORIENNE , zie Mâurknne.

MORIENSART , Hot en barony in Brabant , niet
%"er van Wavre, de famiiie Colonna toekomende.
MOWWER LANÖ P is een klein ftreek lands tot
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het gmffchap Oldenburg behorende, het grenftaan
Ooft-Vriefland, en aan Stadtland, en is voorheen in
't bezit van de oude Vriezen geweeft.
MORIN , zo hieten twe rivieren in Champagne ;
de grote Morin ftort zieh beneden Meaux in de
Marne, de kleine Morin valt beneden Jouarre in de
zelve rivier.
MORIN , Ideine (lad aan een meir in de nieuwe
Mark Brandenburg.
MÖRINGEN , graaffchap tot Beyeren behorende,'
in het bisdom Augsburg , benevens een vlek van
den zeîven naam, daar een flot ftaat.
MÖRINGEN , kleine ftad in 't Furftenbergfche gebied in Zwaben aan den Donau, niet ver van Stühngen gelegen. Het hoort de vorftelyke linie van
Mefskirch toe, die 'er een oppervoogt aanftelt.
MÖRINGEN, ftad en amt in 't vorftendom Galen*
berg in neder-Saxen , onder Hanover behorende 9*
niet ver van de ftad Eimbeck.
MORITSBURG, een beroemt en fchoon flot, anderhalf myl van Drefden in de Meifnifche kreits »
keur-Saxen toebehorende.
MORITSBURG AAN DE ELSTER, zo word het vor-

ftelyke reiidentie-flot te Zeits genaamt. Het oude
flot in de ftad Hall hiet 00k Moritsburg.
MORLACHIA , het zuidlyke deel van Croatien,
längs de golf van Venetien , tuflchen Iftrien en
het eigentlyk zo genaamde Dalmatien , wiens inwoners Morlacken genaamt worden. Zy zyn geflage vyanden der Türken, hebben de zelve in den
laatften oorlog grote afbreuk gedaan, en zieh onder
Venetiaanfche befcherming begeven. Zy zyn fterke luiden, wonen in de gebergtens, fpreken de Slavonfehe taal, en zyn den Griekichen Godsdienft toegedaan. Het land aan zieh zelfs heeft geenftad van
gewicht, maar beftaat Hechts uit bergen en welbewoonde valeyen.
MORLAIX , ftad aan de rivier Morlaix in Bretagne . daar een grote hennep- vlas- en Hnne- handel is.
MORLAN , een ftuk lands in Viaanderen , in de
kaftellany van Duinkerken, tuflchen Duins^ en het
kanaal van Furnes, word van de kleine rivier Rinferot doorftroomt. Voor dezen is het een meir geweeft , dat naderhand uitgemalen is.
MORNAIX , kleine ftad en amt in Savoyen, in \
hertogdom Genevois aan de rivier Arve.
MORNAS , kleine ftad in Provence in het graaffchap Venaiflin, niet ver van de Rhone.
MORNASTIER , een groot en vermaaklyk kloofter in Vrankryk, in de provintie Orleans, dicht by
Tours over het water, aan een berg van St. Martyn
geboud, word onder de voornaamfte kloofters van
Vrankryk getelt.
MORNSTEIN, MORNSHEIM, ftad en flot in Franckenland , in 't bisdom Eichfted. Het omleggende
land word de Hanekam genaamt.
MORON , kleine ftad in Andalouikn > benevens
een flot op een heuvel.
MOROS TIC A , zie Maroßka.
MORPETH , MORPIT , ftad In Northumberland

in Engeland aan de rivier T i m , zend twe Gedeputeerden in 't parlement,
A a aa %
*
Mox*

MOft. MOS.
MORTIERS, 7,ie Brijarb. •
MOEPU&G, berg-flot en heerlykheid mlZwitzcrMORTIFICATIE BRIEF, is een fchrift, waar door
land , in 't kanton Zurich, met ver van Haueneen verlöre fchriftlyke obligatie of anaer document
fdd.
M O R S , evîand in Dencmarkeir, op het Schier- vernietigt en geroieert fword.
MORTIFICEREN, hiet eigentlyk doden; daar na^
eyland Jutland , tot het bisdom Alburg behoreniemand allerhande fmaad en verd.iet aan doen. Een
de.
zaak mortificeren,. biet de zaak gants ut de wereü
M Ö R S P E R G , MERSPERG , (lot en graaffchap in
de opper-Elfas, cen myl van Pfirt, den koning van h el pen.
M O R U E , M O I Ü E , BAKKEXJOU , is een vifch, een
Vrankryk toekomende. De graven van Mörsperg,
die zieh in de Ooftenrykfche en Thuringfche linie voet of iets meêr lang. Hy word op de grote banck
¥erdeelt hadden ,zyn in 't laatit van de voorgaande by Terreneiwe gevangen, die daar van le grand
banc des Morues hiet. De tyd van de grote vifeeuw uitgeftorven.
MORSWEILER . vlek en flot in de neder-Elfas,. i . fchery is in feptember en odober, en deielve ge~
fchiet met hengels.
m y 1 en van Hagenau.
MORVAN, klein Franfch landfchap in Burgundies
'MORTAGNE, kleine ftad benevens een abdy in
Bet gebied van Doornik in Walfch- Vlaanderen , niet ver van Autun.
MORVIEDRO,MURVIEDRO, rivier in 't koningryk
daar de Schärpe in de Scheide valt , is de kroon
Vrankryk in den Utrechtfchen vrede 1713. en inValentia, die zieh in de golf van Valentiaftort.
M O R V I E D R O , zie
Muwiedro.
den Badenfchen vrede 1714. overgelaten.
MORUMA, Had in Mofcovien , waar by hetMorMORTAGNE , grote en volkryke ftad in opperduyniche Tartaryen begint.
Perche, benevens een Bailluagie.
MORUNG, kleine ftad, flot en amt in Bränden*
MoRTAiN, kleine ftad en flot benevens een Bailluagie en den titel van een graaffchap in Norman- burgs-PruifTen, brande 1697. te ènemaal af.
M OR UN c EN, zie Mor'mgen.
dyen.
MoRziLLA , kleine aardige ftad i n ' t koningryk
MORTAR A, ftad in het landfchap Laumellina in
het hertogdom Milaan, aan de ri vier Gogna. Zy Navarra, aan de rivier Arragon.
MÖRZZUSCIIXAG, ftad in Murtz-thal, in opperwierd in fept. 1706, van prins Eugeen van Savoy en
Stiermarcken, milchen Pruck en Wenen
verovert.
MOSAISKO, honte ftad in Mofcovien, 18. Duit^
MORTE-PAAYEN, zo worden de foldaten genoemt
die geen dienft meer doen,en doch haar traitement fche mylen van de iiad Mofcau naar den kant vaif
Polen gelegen.
ontfangen.
MOSAMBIQUE, koningryk in Africa, 't welk een
M O R T I E R , is een ronde, platte en wyde muts
van zwart fluweel, boven met een brede goude galon deel.van.de. kult van Zanguebar is. De. koning en
bezet, welke de Preiident à Mortier, dat is de pré- een deel zyner onderdanen zyn Mahometaans, é%
vient van het Parlement van Parys draagt. Daar overige Heydenen. De ftad Mofambique legt op
en tegen heeft de opper-prefident een Mortier met een klein eyland, en-hoort de Portugezen toe,die s
twe goude galonnen, een boven en de andere oa- wanneer zy de Caap van Goede Hoop voorby ge*
der. Op de grote gerechtsdagen van de grote ka- zeylt zyn, en naar Indien willen, hier in de haven
mer , die maandags , dingsdaags en donderdaags uitruften, en veelgoud, zilver,. amber, elpenbeen
morgens gehouden worden, verfchynen de prefi- en ebbenhout uit dit ryk voeren. In deze ftad :d
denten dezer kamer met een roden en gevoerden 00k een koninglyk galthuis , waar in alle Porti!«
rok, liebben hun Mortier in de hand, en een Vier- gezen , in Indien ziek zynde , gekoeltert workant? muts op het hooft, gelyk de overige leden den.
van.'t Parlement: daar zyn 8. preiidenten van het
MOSBACH, kleine ftad en amt aan de Neckar in
Parlement te Parys die deze Mortier dragen mögen, de ncder-Palts, den keurvorri van de Palts toebeen daar van Presidents au Mortier hieten.
hörende.
MOSBACH, ftad in de neder-Palts, aan de Haart 5
MOB T I E R , VUUR-MOKTIER, is een kort en wyd
gefchut van yzer en metaal, Wiens oppeiite deel de die Anno 16S9,. van de Franfchen afgebrand-is.
Loop, het onderite de Kamer genoemt word 9 en
MOSBURG, ftad in neder-Beyeren, in 't rent-amt
die men gebuükt om bomben, carcafTen, granaten, Landshut aan de lier, daar 'er een brug over legt,
vaur-kogeis en rrenen daar uit te werpen. Zy Haan Zy legt 7. mylen van München.
op afruiten die op rollen leggen om de Monieren
Mos BUK G , fterk flot in Karinthien , de graven
te vervoerem Der zelver lading is omtrent 20. van Kronegg toekomende.
pond boskruid, en een kogel van 60.tot 200. pond,
M...SCAU, MUSCAU, kleine ftad, flot en heerîykevenwel heeft men 5er die niet meer als 8. 4. en 3. heid in opper-Lufatien, den graaf Hans Alexander
pond., boskruid nodig liebben» Men heeft op ieder van Caienberg toebehorende. Hier is een aluingalioot een of twe Monieren. De Hand Morue- myn.
yen worden van grenadiers gedragen, en met HandMOSCAU, MOSCA, een rivier in het hertogdom
granaten geladen, die men 3, 4. tot 500. fchreden Mofcovien, weke voorby de ftad Mofcau loopt,
ver werpen kam Zy zyn het eerft van den Hol- en zieh hy de ftad Colomna in de rivier Occa
landfchen generaal Koehoorn 1702. uitgevonden, Hort.
en- tea eerfteu maal vqor de citadel van Luik ge~
MOSCAU , hooftftad van Mofcovien, aan de riferuikt
- •• •
vier. Mofta in het hertogdom Mofcovien, die voot
da
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4e grootfie ftad in Europa gehoudcn word, en van
1315. af de reMentie-plats van den Czaar of grootvorit van Moicovien geweeft is, tot dat de Czaar
Pieter I. de nieefte tyd te Petersburg zyn verblyf
hield. Zy word eigentlyk in 3. delen verdeelt ,
waar van ieder ten dele met muten, ten dele met
•etn wal op zieh zeifs omringt is, Het binnenfte
deel hiet Kytaygorod, waar in het mime Hot Kremelin legt, dat door eige muten daar van afgezondert is, en 't geen de Czaar heeft fortificeren en repareren laten. Het andere deel word Bialgorod,
dat is,witte Had genaamt, wyi zy met witgeverfde
ftencn omringt is. Het derdc deel wierd voor dezen Skorodum, maar tegenwoordig Semlaniagorod
genoemt, dewyî de wal van aarde gemaakt is, en
wat men eigentlyk het vierde deel zou kunnen noe~
m e n , hiet Sarnofcoaretze, aan de overzyde van de
rivier. Mofcau, en word onder Semlaniagorod begrepen. Strelitza Sloboda is buitén de ftad, en maar
cen voorftad? eertyds voor de Strelitzen, maar tegenwoordig voor de foldaten en andere luiden ;
gelyk 'er vele diergelyke voorileden, che alle haar
eigen naam hebben, om Mofcou leggen, zo dat
men haar gantfehen omtrek op 7. mylen rekent.
De gantfche (tad, door welke de rivier Neglin loopt,
en welke meeftendeels uit huizen van hout en tleen
beftaat, begrypt meer als çoo.kerken, en legt 360.
wurden van Smolensko. De Duitfchers hebben*
er een voorftad, die Schlowoda Infemska,. of'Niemetska genaamt word, en de fchoonfte en volkrykfte is , waar in men 2. kerken voor de D.uitfche
Liuterfehen, een voor de Hollanders, en een voor
de Engelfchen s als 00k een voor de Roomsgezinden geboud heeft. Deze grote ftad heeft dikwils
groten brand gelegen , en zyn 'er 1710. op eenmaal 6ooo.huizen in de afch gelegt. In 't jaar 1711.
en 00k 1711 dun rj.mey moeft zy weer deze ramp
bezuren, welke laatfte brand haar over de looco.
huizen kolk, en waar door enige duizent menfehen
jamrneriyk om 't leven quarnen.
MoscoviEN, RUßLAND, een groot ryk in Europa, dat het verfte van allen ten ooften legt Het
grenft ten noorden aan de Ys-zee, ten weilen aan
het Noorweegfche Lapland» Polen en Zweden,ten
zuiden aan klein-Tartaryen,. Circaffien, gelyk 00k
de zwarte-en Cafpifche-zee, ten ooften aan grootTartaryen.. De grootte dezes ryks itrekt zieh van
\ ooilen ten weilen op 300. en van 't zuiden ten
noorden op 380, Duitfche mylen uit, en de lucht
daar in is doorgaans den meeften tyd van 't jaar
koud, maar de zomer zo veel te korter en tameivk warm, Het word in 4. delen verdeelt, welke
zyn Welt-Rufland , Ooit-Rufland, MofcovifçhTartaryen, en -v-.ofcovifeh-Lapland. In Weft-Rusiand zyn de volgende larulfchappen, Pleskow, Novogorod , Twer> Reichow , Bielsky, Smolensko,
Severien , Czernichow , Worotin, Rezan , Pole ,
Mordtia, Niii-Novogorod, Wolodimir, Susdal, 't
hertogdom Moicovien aan zieh zelven Roflhow,
Jeroflau , Biele- Jezora , Wolagda , Kargapol en
Dwina. In Ooil-Ru(land leggen de landfehappen
Jubortsky , Petzora, Condinsky, Permsky, Oufcech, Wiabsky, en CzerenaillL In 't Moskowifcii-
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Tartaryen leggen de koningryken Äüracan, Bulgar, Cafan en Sibérien, en het landfehap Samojeden. Het Moskovifch Lapland beilaat uit 3. landfehappen , welke zyn Muremanskoy-Leporie,Ters«
koy-Leporie , en Belïa-Moreskoy-Leporie. Over
alle deze landen heerfcht de Czaar of groot-vorft
volkomen fouverein , die met zyn Ruften den
Griekfchen Godsdie-nft toegedaan is, evenwel word
den proteltanten in Mofcau en andere fteden 00k
vrye oeffening van hun Godsdienft vergunt, en in
't jaar 172z. heeft de Czaar Pieter L den titel van1
keyzer van gants Rufland aangenomen, en is van
verfcheyde vreemdemogentheden daar voor erkent*
Dit grote ryk heeft weimg fteden * maar veel boffchen en woeftynen, het aardryk is niet zo onvruchtbaar als het wel onbeboud legt, *t geen de
nalatigheid der in woners- en de tyranny der amt-ers
edellieden tot hier toe te wyten is geweeft. In vorige tyden fueeedeerden de 200ns van den groot«
vorft te zamen , en verdeelden de wyd uitgeftrekte
landen onder zieh, maar dewyl dit veel bloedige
en inlantfche oorlogen veroorzaakte , is- voortaam
het recht der erftgeboorte ingevoert. De inwonerswaren voor dezen zeer wild en ruw, naderaaal het
geen vreemden geoorlooft was in hun land te körnen , of de onderzaten uit het land te reyzen zonder uitdruklyk bevel des Czaars; en de grootfte ge-leerdheid by hen alleen in lezen f fchry ven en rekenen beftond. Maar na dat Petrus L na zyne reyzen aan de voornaamlte Europeefche ho ven zyn
poîityken en militairen llaat op den voet van andere
befchaafde natien gebracht heeft, heeft hy niet alleen veel vreemden in zyn land laten komen, maar
00k alle de middelen aangewent, die de inwonerstot befchaving der zeden en invoering van ftudien?
en andere nutte wetenfdiappen , als 00k tot betet
aan was der icheepsvaart en des koophandek dienen
konden, waar in zy wel wegens de aangebore onmanierlykheid der Rußen veel zwarighecen gevon-den , maar dezclve zo ver overwonnen hebben , dat
niet alleen alle goede kunllen en wetenfehappe^
daar in bloeien, maar 00k des Czaars macht tegen*woordig in een leger van 100000. foldaten, in eem
ontzaggeiyke vloot ter zee, en in grote inkomflen
van handel en wand el beftaat. Voor 't overige
heeft .Mofcovien zedert 1700. een zeer Uoedigerr
oorlog met de kroon Zweden gevoert, en in de
eerfte acht jaaren den meeften tyd te kort gefchoten^
tot dat in het jaar 1709. het krygsgeluk zieh eindelyk wendde, en by Pultowa een "voîkome viétorie
op de Zweden behaalt wierd. De Ruffen hebben'
hier op grote conqueften gemaakt , nademaal if
Anno 1710. gants Lyfland veroverden, 1711. met
de Turcken aan de rivier Pruth in MoJdavien een*
bloedigen flag, hidden , en daar op met- dezelvevrede maakten; 1712-, wierd de oorlog in de ÜoftV
zee in Pommeren en 1713. in Holftein tegen Zweden gelukkig voortgezet; 1714. is Finland' verovert r
en hier op 1715, gants voor-Pomnieren met behuîpder Pruiffiiche en Saxifche troepen den Zweden afgenomen, tot eindelyk na vele gehoude traktatea
in fept. 172,1. te Nyftedt de zo lang gewenfehtevrcde jaeu Zweden vole;de3 waar in ^dc Qzaar he^
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£ie meer maakten van denzelven te nuttigen; is de toivryheid reeds voor lang afgefchaft. Voor het gebruik van dit Sakrament houden zy een acht- of vyfMOSCHEE, zie Mosquée.
MOSCHEL-LANDSBERG, een flot op een hogen- dagige of noch korter vaften , na dat een ieders
berg in'het hertogdom Tweebruggen i. myl van godvrucht groot is. Zy laten ook de kinderen tot
Meifenheim. 't Is van de Franichen geilecht, maar het Nachtmaal toe, en wanneer een patient gevaarhet fteedje beneden in het dal itaat noch, en biet lyk krank is, geniet hy het H. Avondmaal zonder
voor gepleegde vaiten ; maar wanneer 'er geen ge~
Ober-Molenei.
MoscHENizE, beveftigt vlek in Hifterryk aan de vaar des doods ypor handen is, vaft hy gemeenlyk
Adriatifchc-zee,dejezuiten te St. Veit aan de Pflaum een dag voor de Communie, waar by het evenwel
toekomende, welke deze plaats door den hooftman nooit verboden is geweeit Artfenyen op het Avondmaal te nuttigen. De Mis doen zy naar den regel
van Kaftau of Caftua regeren laten.
MOSCOVISCHE KERK , word even als de gemene van den H. Bafiîius, en het Sakrament heeft de
Griekfche kerk, waar uit zy gefproten, en eniger misprieiter op het hooft, met een doek bedekt. Zy
maten daar van onderfcheyden is , door een pa- deden in hun kerken voordezen weinig Predikatien,
triarch, metropolitaan, aartsbiiTchop, biilchoppen, maar naderhand beval gemeide czaar dat zieh de
protopopen of aartspriefters, popen of gemene prie- geeftlyken op het preken zouden leggen. In't land
fters, cliakens, prioren en munniken geregeert, eg- der Cofacken gebruikten ze eertyts krukken in de
ter ftaat de patriarch niet meer onder den Conftan- kerken, waar voorzy nu leun-ftoelen hebben, daar
tinopolitaanichen patriarch, die het opperhooft der zy in *t ftaan op leimen, wyl het zitten in de kerk
gemene Griekfche kerk is , maar hy word van de overal verboden is , en zy nooit op de knien gegeefüykheid voorgeflagen, en van den czaar bekrach- went zyn te bidden , als op het Pinxter-feeft , 't
tigt Des niet tegenitaande hehben zy noch grote welk by hen te gelyk het feeit der Drie-Eenheid is,
eerbied voor den patriarch van Conftantinopel, en en zomtyds ook in de Valien. leder Mofcoviet
laten zyn voorfpraak veel gelden. De overige me- heeft zyn byzonder Heilig, dien hy aanftonds by
tropolitanen , aartsbiflchbppen en biflehoppen wor- den doop krygt, en wiens beeid, dat maar gefchil-'
den ook van den czaar benoemt, dien zy inwereld- dert en niet gefneden is ( want gefnede beeiden
lykei dingen onderworpen zyn, maar in 't geeillyke dulden zy- niet) ze by na in alle vertrekken piaatftaan zy onder den patriarch : zy moeten een gants zen , en vereren het dikwils des daags met deze
ingetogen en geen vermaaklyk leven voeren, dur- woorden : Heer ontferrnt u myner. Zy bewaren
ven , zo lang zy hun biflchoplyk amt behouden wil- het zorgvuldig, dat het niet in on reine of ongeloandere
den, niet trouwen, fchoon de andere Griekfche prie- vige handen geraakt, en eren daar by noch
?
iters als een. wet bevolen is niet zonder vrouwen te Heiligen. De Mofcoviters hebben voor t overige
zyn. By den doop, dien zy zo wel aan kinderen God en alle Heiligen tot patrcnen, die zy even als
als aan volwaffe perfonen, die tot hun Godsdienft de Roomsgezinden eren, en hun feeftdagen vieren»
willen overgaan, bedienen, dompelen zy de perfo- 't geen met het luiden van een dee! klokken en
fonen ten enemaal in 't water, zalven ze vervol- onthouding van alle arbeyd gefchied. De vaften hougens met den H. Oli, die zy Chrifma noemen, en den zy zeer ftreng, zynde de woensdagen en vryhangen hun een klein kruis aan den hals, 't welk dagen hun gewone vaften-dagen. Omirent de huwzy daar naa hun leven lang moeten dragen. Maar lyken hadden zy voordezen wonderlyke plechtighcde czaar Petrus I. heeft dit gebruik verändert, dat den, die evenwel Petrus I. meeft afgefchaft, en in
zieh andere Chriftenen, die tot het Mofcovifche ge- haar plaats de gewoontens van andere befchaafde
loof, willen overgaan, niet meer hoeven te laten Volkeren ingevoert heeft. Zelden treden zy ten
herdopen, maar de doop, dien zy op andere piaat- derden maal , maar nooit ten vierdemaal in den
zen ontfangenhebben, voor richtig gehouden word, egtenftaat; ook zyn tot indenvierden graad zo w<I
wyl dezelvewoorden der inzettingvan andere Chri- der bloedverwantfchap als verzwagering , ook weftenen by den doop uitgefproken worden. In de gens het geeftlyke verwantfehap tuiTdien degevaders
biecht beiyden zy op des biechtvaders vragen hun en gemoeders in den doop de echtlyke verbintenifzonden omftandiglyk , en zoeken door allerhande fen niet geoorlooft. De echtbreuk word by hen
werken voor dezelve te voldoen. In het Nachtmaal niet ftrenger aïs de gemene hoerery geftraft. By de
gebruiken zy gemeen gezuurt brood , dat door de begraafenis word van de vrouwen der naafte vrienpriefter-weduwen of kerkendienaars gebakkenword, den een groot gehuil aangerecht, 't welk egter he«
en bedienen dat onder beyde de gedaantens, doch dendaags alleen ten platten lande onder geringe luito, dat het brood in den rodenwyn, die met wa- den , maar nooit onder voorname perfonen gefchied:
ter vermengt word, gedaan, en als het geweekt is behalven dat word het lyk ook van de priefters beden communicant met een lepel toegereikt word. w'ierookt, en enige gebeden over hem gelezen, by
De rode wyn was voordezen tolvry, en wierdvän het graf nochmaals van de vrienden gekuft, en met
geen Mofcoviter by gemene maaltyden ofinwereld- een geuiïgenisfchrift onder des priefters naam voor«
lyk gezelfchap gedronken , 't geen ook noch he- zien^ 't welk niet anders als een gedrukte of gedendaags by geeftlyken en andere godvruchtige per- fchreve priefterlyke vergeving van zonden is, "die
fonen in gebruik is. Maar na dat de vreemdelin- rnede in 't graf gelegt word, en by na uit de 7,elve
gen zodanigen wyn , wyl hy tolvry was , eaarn woorden, als zy in de Luiterfche kerk uitgefprorironken, en de Mofcoviters ook geen zwarigheid ken word, beftaat. De rouw-tyd duurt 6, weken,
waar
meefle Van de veroverde landen behielt
Czaar.
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waar in de priefter daaglyks enige Pfalmcn van David of capittels uit her Nieuwe Teftament by het
graf in een daar toe opgefiage hut tot trooft des overleden lezen moet , waar op zy jaarlyks buiten
naar de begraafplaatzen gaan , het graf met bloemen beflrooien en met i'pyzen bezetten , ook hun
Machten vernieuwen , en alzo de gedachtenis des
overledenen vieren.
MOSER, grote ftad in het waywoodfchap Kiow
in klein Ruinen, 30. Pooliche mylen van Kiow,
aan de rivier Perepet, die 12,. mylen boven Kiow,
na dat hy de rivier Tüll mgenomen hecft, in den
Dnieper vait.
MOZES G R A F , is een diepe fpelonk op den berg
Nebus, niet ver van Damafcus in Syrien in Azien,
daar in een hol Anno 1655. on verwagt een graafftee gevonden wierd , met dit opfchrift : Mofes
Servus Domini. Over dit gewaande graf plukhaarden de Maroniten, Joden en Jezuiten zieh zo lang,
tot dat de Türken de plaats te enemaal met ftukken van rotfen lieten bezetten, en den ingang toemetzelen.
MOSKA , zie Mofcau in opper-Lufatien.
MOSKESTROOM , zie Maelßroom.
MÖSKIRCH, zie Meskirch.

MOSQUÉE , zo worden de kerken der Mahometanen genaamt, waar in zy hun gebeden en Godsdienft verrichten. De Molqueen zyn alle Vierkant,
van goede itenen geboud. Voor de voornaamfte
deur is een Vierkante en met witte marmerfteen
bevloerde hof,benevens läge galeryen rondom, wier
gewulffeis op marmere pylaren ruften, en hier waffchen zieh de Türken voor dat zy in de Mofquée
gaan. Inwendig ziet men een grote menigte lampen, pieken hoog van den grond, hangen, en om
de Mofquee ltaan 6. torens, iviinareten genaamt,
waar van de eene altyd hoger als de andere is, en
waar van wy hier boven onder het woord Minaret
gehandelt hebben. Deze, gelyk 00k de Mofqueen
fcyn met îood gedekt. Niemand dürft in die teuipels gaan, voor dat hy de fchoenen heeft uitgetrokken , en de vrouvvsperfonen is den ingang te
enemaal verboden , warom zy zieh buiten onder
de verwulfzels houden.
Moss, zie Brix.
MOSSAFRA, MOTELA, flechte ftad in Napels, in
Terra d'Otranto, aan den voet van 't Appennynfche gebergte. Haar biflehop hoort onder den aartsbiffchop van Otranto.
MOSSALE, kleine ftad op een berg,benevens een
flot in 't hertogdom Parma, aan de Florentynfche
grenzen, niet ver van den oorfprong der rivier Parma.
MOSTAGAN , MUST AG AN , kleine ftad in 'tkoningryk Algiers in Africa, benevens een grote haven
en fterk flot
Mos TAR , ftad aan de rivier Narenta , aan de
grenzen van het landfchap Hertzegovina in Dalmatien.
MosTiczKO, ftad in het waiwoodfehap Belcz in
Mein Ruffien • aan de kleine rivier Rottno in Polen.
MOSTOWORICZY, is een amtenaar in Polen, die
opzicht over ^et bouwen der bruggen heeft.

MOS« MOT. MOV,

573

Mosul , hooftftad van het landfchap Moful in
Diarbeck in Azien, benevens een citadel aan den
Tiger ftroom. Men houd ze in 't gemeen voor het
oude Ninive.
MOT , UN BON M O T , hiet by de Franfchen eert
fcherpzinnige en geeftryke redenering, over wiens
aardige ukdrukking men zieh verwonderen moet.
Is byna zo veel als by de ouden Apophthegma.
M O T , hiet by de Franfchen 00k het woord of
parool , dat de Aide-Major des avonts van den
commandant haalt , en de overige officiers meedeelt, op dat zy elkander des nachts by de ronde
kennen mögen.
ivjoTE, is in Vrankryk een ftuk akkers, omtrent
zo groot als een morgen van 120. roeden.
Mo TELA, zie Mo/jafr a.

MOTER , rivier in de neder-Elfas, die zieh by
Drufenheim in den Rhyn ftort.
M O T H , LE MOTHE,

was een kleine beveftigde

ftad in Lotteringen, aan de grenzen van Champagne op een fteile rots, maar zy is Anno 1634,
door de Franfchen verovert en verwoeft.
MOTICO, kleine ftad aan de kuft van Guipufcoa
in Bifcayen.
MOTIR , MOUTIL , TIMOR , een van de Moluk-

kifche eylanden by Azien. Het is klein, en hoort
de Hollanders t o e , die 'er het fort Naifau opgeboud hebben.
MOTIVEN ,- beweegredenen en oorzaken.
MOTLAÜ »kleinerivier inPomerellen in'tPoolfehPruiflen , welke zieh by Dantzig in de Weiflei
giet.
MÖTNICKEL, markt-vlek in Stiermarcken, dicht
aan opper-Crain, waar onder 00k het recht van't daar
tegen over leggende berg-llot opper-Möttnickel, 3«
mylen van Stein, gerekent word.
MOTOL , ftad in Litthauen in het waywoodfchap
Breilici aan de rivier Jaiiolola, 15. mylen ten 00it en van Breffici gelegen,
MOTRIL , kleine Had aan de kuft van het koningryk Grenada, benevens een haven, 16. mylen van
Malaga.
MOTSOREL, ftad in Engeland in het graaffchap
Leicefter aan de rivier Soar.
MOTTA, ftad in Italien in de Tarvifer-marck.
MOTTE CHARANÇON, kleine ftad in Dauphiné,'
in het landfchap Diois.
M OTTER , zo hieten 2. vlekken en kaftelen in de
neder-Elfas, naamlyk het een opper- en het andere
neder-Motter; Zy leggen by na 2.mylen van malkander.
MOTTES NOIRES, voorgebergte in Picardyen op

de kuft van Boulonois, 4. mylen van Calais.
MOTULA , MOTALA , kleine ftad in Napels in
Terra d'Otranto, welke een biflchop heeft, die
onder het aartsbisdom van Bari behoort.
MOTYA , grote en volkryke ftad in Sicilien, by
Capo Paflaro.
MOVAZEN, zyn in Perzien die gene, welke van
de dak en der Mofqueen roepen, om het voik tot
het gebed te vermanen. Hun woordea zyn : daar
is maar een enig God, en Mahomet is zyn Profeet,
Mou*
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MOZAMBIQUE, zie Mojambique.
MOUCAÎ. ; welgeboude ftad in 't koningn* ^on'
MOZAMBO, zo noemt men in Brazilien in mid*
gibir in Abyffinien in Africa.
n Bern
America die gene, die van Europeefche ouders in
Mou DO *, kleine ^ e n ^ J l z n d y w d k e o m America geboren zyn,'tzy het een mans-of vrouwsm het land van Vaux in / - w perfoon is.
haar heeftemarkt-J^ffi £
faé
a a n d e rf_
MOZOWNIA,landfchap in'tAfricaanfch koningryk
Guinea.
MPP , hiet zo veel als Manu propia, en betekent
MOULGAS' B i n Abyffinien in Africa, in'tkoninrryk Mong ibir ' w d k e v a n J o d e r i bewoont word, in de ondertekeningen derbrieven, contra&en, of
dielten koning des lands fchatting moeten opbren- quitantien, dat die gene, wiens naam 'er by ftaat,
zulks met zyn eige hand tot meerder bekrachtigmg
gen.
onderfchreven heeft.
MOULINETS , 21e TDraatbomen.
Ms, hiet zo veel als een Manvifcriptum, of een
MOULINS , oude en taamlyk grote ftad en de
hooftllad van 't landfchap ßourbonnois , aan de boek dat maar gcfchreven in de wereld, en noch
rivier Allier, benevens een oud flot en Prefidial. niet in druk uitgegeven is.
MSCISLAW, waywoodfehap in wit-Ruffien inLitHiev zyn minérale gezondheids bronnen, en goede
tauen , aan de Mofcovifche grenzen. Het is voi
m efie-makers.
boflchen en water , en beivaat uit z. gebiedten ,
MOÜNST£R, zie Momonia.
MOURA, de hooftplaats van een graaffchap in de naamiyk uit MfciÛaw eu ^odziria. De hooftftad
Portugeefche provintie Alentejo, aan derivierGua- hiet 00k Mfciflaw , en legt aan de rivier Sosz.
iVJucHAviEz, rivier in Littauen, die by Breffici
diana, welke de Spanjaarden en Franfchen 1707.
in de rivier Bug valt.
onder den hertog van OiTuna verovert hadden.
M O U R E , H E T FORT NASSAU, vlek, benevens een

MUCHEK-EMIN , zie Halvagi.

MUCHELN, klein fteedje in Thüringen, 2. mylen
van Weiffenfels ; den hertog van Saxen-WeiiTenfels
toekomende, wierd den 23. maart 1718. door eeu
groten brand by na te enemaal benevens de kerk
en fchool in de aich gelegt.
MUCHEMUE, kleine ftad in 't koningryk Valentia
in Spanjen.
MUCIDAN , MUSSIDAN, kleine ftad aan de rivier
Ifle of Lille in de Franfche provintie Perigord.
MUCKENBERG, fteedje een myl van Ortrant in
Meißen aan de opper-Lufatifche grenzen,
MUCKENBERG, een qude berg-plaats in de Lentmeritzer-kreits in Bohemen , met ver van Graupen.
MUCKENSTURM, vlek of een groot fchoon dorp
in het markgraaffchap Baden-Baden, z. uren van
MOUTIERS EN TARENTAISE , kleine aartsbiflehop- Raftad.
lyke ftad in Savoy en , en de hooftftad van het landMUDARNI, kleine ftad in Natolien in Azien, befchap .Tarentaife , aan de rivier Ifera , welke 'er nevens een bisdom , onder den aartsbiflchop van
midden door loopt. Hier zyn zout bronnen en zout Nicka behorende.
mynen.
MUDDE , is een gewicht, waar na men het zout
Mou T I L , zie Motir,
in Portugaal gemeenlyk verkoopt, het bedraagt 't
MOUTIQ^JE, ftad aan de kuft van Malabar, op vierde deei van een laft en doet te Amfterdam 3,
de kuft van Coromandel in Âzien, en de hooftftad fchepels.
van een klein koningryk, onder den koning van
iViuDERNO, flot in" Lombardyen in het BrefciaanCalecut behorende.
fche-gebied aan de Garder-zee.
MOUVEMENT , betekent in een zeke^en zin de beMUDT, kleine rivier in Franckenland, die in den
weging of voortrukking der krygsvolkeren van de Mayn vait.
eene plaats tot de ander, of om zieh op een nieuMUJLA , kleine ftad in 't koningryk Aragon, aan
we plaats te legeren, of om den vyand aan te gry- de rivier Guerva, 4. mylen van Saragolla.
pen, enz.
MUEÏ.A, kleine ftad m ! t koningryk Aragon, aan
MOYENNEAU, zie Moineau.
de rivier Xalon, 4. mylen van Saragofia.
Mo YE N vie, zie Mojenvic.
MUER , grote rivier in Duitiland, welke in't aartsMOYLAND , fchoon lutt-flot en amt in 't hertog- bisdorn Saltsburg ontfpringt, en zieh aan de Ongadorn Kleef, niet ver van Calcar, den koning van rifche grenzen in de Drau ftort.
Pruiflen toekomende.
MUEKAU, ftad en flot in opper-Stiermarken aan
MOYSBAJRG , vorftiyk amt huis in 't Lüneburgfche de rivier Muer, naar den kant van Saltsburg. Hier
aan de Elf; heeft voGrclezen een adeiyke iamiiie omirent zyn krop- bronnen, dat is te zeggen, die
van Moysburgtdébehoort, tegenwoordig komt rtt he; konings-zeer genezen.
m ?t aftlerveti des hertogs van Zelle den keurvorit
MUERZTHAL, een ftreek lands in Stiermarcken,.
.van. Hannover toe.
aan
veiling en goede haven aan de kuii van Guinea,
de Hollanders toekomende, in Africa.
MOURMANSKIRE, kleine ftad in Lapland.
MOUSHOLE , ftad in Cornwal in Engeland.
Mou SON, ftad aan de Maas in Champagne, in
het landfchap Retelois.
MOUSQUETON , is een foort van een fnaphaan,
wiens loop veel korter en wyder is als de gemene
fnaphanen, inzonderheid is zy van voren zeer wyd,
en word met meer als eene kogel geladen. Men
heeft diergeiyk geweer verfcheide maal gezogt onder de ruitery in te voeren; maar haaft weer verworpen, dewyl de Mousquetons doer de ruimte
van de loop haar kogels niet ver dragen, en darom
onder den vyand weinig fchade doen.
MOUSTIERS, kleine ftad in opper-Provence.

MUE, MUF. MUG. MUR
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San de rivier Muertz, boven Pruck aan de Muer ] en weteii zcer wel met de Cerid of Werplples om
waar in Kienberg, Murtz, en Zufchîag leggen.
te gaan.
MUEZINS, zie Minaret.
- MÜHLBACH,ßeedje in neder-Sileflen , in de SchwiM U F T I , is het opperhooft: van den mahometaan- bufche kreits.
fchen Godsdienft die de wetten, en allé daar uitontMÜHLBACH, zie Mylbach.
ftaande vragen en gefchilîen vcrklaart en befiift. De
MÜHLBERG, vlek en amt in Thüringen, tuflehea
grote Sultan îaat hem hier in volkomen magt, en kant Gotha en Arnftadt, 2.mylen van Erfurt, denkeur•fcich nooit tegen deszelfs vonniiïen en mtfpraken ; vorft van Ments toebehorende. Dicht daar by ziet
veel meerlaathyhem omraad vragen, wanneer hy men noch op een ber'g de puinhopen van het eer«
icïs gewichtigs ondernemen wil, 't zy het den oor-tyds beroemde flot Mühlberg, waar op deoude gralog of den vrede betreffe, en dat daarom, op dat ven van dien naani nun verblyf gehouden hebhyiîtag weten of het gene, dat hy in zin heeft te ben genomen.
doen , voîgens de wetten gêoorlooft zy. Evenwel
MÜHLBERG, kleine ftad en amt aan de Elf in de
heeft de iVuftigeen macht om diergelyken te d wür- Meifnifche kreits, 3. mylen van Groffenhayn. Niet
gen, maar alleenom incivile, criminële, enftaats- ver van deze plaats wierd keurvorft Johan Frederik
zakcn zyn oordeel te geven. Hy geeft zyn belluit van Saxen anno 15-47. van keyzer Karel V. gQ\m~
fchriftelyk over, nademaal hy zyn oordeel door de gen.
woorden ja of neen, of op een andere körte wyze
MÜHLEERG, kleine ftad in neder-Baden, niet ver
uitdrukt , 't geen men Fetfa noemt , fchryvende van Durlach.
2uks beneden op het papier, dat de vraag behelft.,
MÜHLDORFF , kleine ftad aan den Inn-ftroom 5
inet weinig woorden , benevens dezen aanhang: in het aartsbisdom Saltsburg.
God weet wat het beft is. Dit uitgefproken oorMÜHLDOREF, MÜHLDRUF, fteedje in Voigtland,
deel ftemt d e Cadi of Rechter, dien het gebracht 2. mylen van Plauen, keur-Saxen toekomende, alword, altyd toe, zo dat dikwiJs gewichtige recht- waar een kouife-fabryk is.
2-aken in een uur afgedaan worden, zonder dat men
MÜHLFORT, zie Mittelfahrt.
appelleren kan, of zieh tegen de executie aankanMÜHLHAUSEN, grote en vryeRyksftad aandeUnten. Zo grote eerbied draagt men den Mufti t o e , ftrut in Thüringen, van den Lutherfchen Godsdienft,
-voor wien de Sultan opftaat, en hem met buiging 6. mylen van Erfurt, heeft anno 1707. een zwaren
ècs hoofts groet, wanneer deze in het'vertrek treed, brand uitgëftaan. Zy legt in een vermaakîyke en
*t geen hy anders voor geen minifter doet. De vruchtbâre landsdouw, heeft 4. grote vooriteden,
Mufti mag ook trouwen , kleed zieh in 't groen, en eengebied van 2.mylen onder zieh. Zyword in
met een groten tulbant van de zelve verf, maar de boven- en neder- ftad verdeelt, en is na Erfurt
op pîechtige dagen draa^t hy een wit kleed, en houd de grootfte ftad in Thüringen. In de ftad en voorfte7,yn verblyf gemeenlyk te Conftantinopel. De gro- den zyn by de 20. molens, waar van zy ook Muhlte Sultan verkieft hem, en hy heeft daaglyks 2000. haufen genoemt is. De Raad beßaat 'ei uit48.perafpers aan inkomften , behalven het verval. Daar fonen, welke in 3. delen verdeelt z y n , zo dat 'er
zyn ook noch andere Muftis in 'tTurkfche ryk, aie alle jaar 16. perfonen aan de regering komen.
evenwel zo groot gezag en eer niet hebben. Voor
MÜHI HAUSEN, ftad in Sundgau op een klein eyenige jaren wierd de mufti door de weerfpannige land dat de 111 maakt, ftaat met de Gereformeerde
Janitzaren te Adrianopeîen vermoort, 't welk iets canton? in Zwitzerland, inzonderheid met Zurig en
fceldzaams is, en noch onlangs is de Mufti te Con- Bern, zedert 1533. in verbond, en is een van de
ftantinopelen afgezet.
verbond-piaatzen. Zy was voormaals een vrye
MUGE , LE FORT DE MUGE , een fort aan de Ryksftad, en legt 3. mylen van Bazel.
Maas, tegen over de ftad Gorcmn, in deprovintie
MÜHLHAUSEN, kleine itad dicht by de rivier
Holland.
•
_ : i .. :
P h o n in het • Höckerland in Brandenburgs - Pruiif
MXJGELLO, IL VALLE UEIMUGELLO,. een fehoon 4en..
gebidd in r Florentynfche , ,äan ; a>;jivier iieve in
MÜHLHAUSEN > ftad benevens een heerlyk Pre-'
;
•Italien.
•"' ; ' :
• -.' !.T. :u • •:>'•:.
Bionftratenfer kloofter in de. Bechinerkreits in BoMÜGELN, kleine ftad en Ilot in Meißen, laan de .hemem
.r,
Coniltsbach, een myl vanOfchats.
MÜHLHAUSEN , flot aan de Elf in de Schlaner
MUGGIA. ftad inlftrien, aan den oever der zee, kreits in-Bohemen , hoort den vorft van Lobkobenevens een flot en haven, de Venetianen toeko- wits toe.
•mende, 2. mylen daar van legt noch eem ftad die
MüHLHMMjj kleine ftad in het hertogdom Berg,1
Muggia Vecchja genaamt word. •.
daar de Stronderbach beneden in denRhyn valt. De
.Proteftanten; van Keulen hebben hier hun openbaMUGLITS, ftad in ..VJoravien. •
».
,.
MUGRON, ihd in Gafcogne in Vrankryk. . •
tren Godsdjenft.- MUHASF-ÎÏEGÏ-B^SCI, isdeopperfte van de kamer- . MÜHLINGEN, flot en amt in het graaffchap Bar«
lingen des Groten Heers.
/
by, den vorft vanAnhalt-Zerbit toekomende." Hier
MUHAYSIRA , kleine ftad in Egypten in Africa, refideerde vorft Anton Günther van Zerbft , die
dem 11. Novemb. 1653. geboren, en 1714. geftor3an den Nylftroom, .10. mylen van Cairo.
MUHLAGI , en BESLI , zyn de Beglerbegs die-

ven is. Zyn gemaljn was An'tonia, Maaxfchallan

ßaars in Turkvem De Muhlagi.zyn goede ruiters, van, Biberftein,

Bb bb

mm-

foi

MUH. MÜI. MUK. UVU

MUL. MUM,

MÜLLENBECK, fleedje, flot, en ami in de mifi-,
MÜHLEOSA, kleine ftad aan het water Schlube in
de middel-marck Brandenburg, in de Lebufifche- del-marck-Brandenburg.
fereits, daar de heren en graven van Schulenburg
MÜLLENDONCK, vrye ryks-heerîykheidin 'tKeul*
een majoraat hebben geflieht ; ook is hier door fche gebied niet ver van Nuits. Zy hoorde eertyds
keurvortt Frederik Willem den groten in 't jaar den hertog van Croy-Millendonck t o e , diç in her
t66i. de grote vaart van 3. mylen lang met acht ontzet van Nerva door deZweden gevangen wierd^
fluizen aangelegt, en 1669. voltooit , waar door en daar na te Stockholm geftorven is: na dat hy
tiiet alleen de Oder met de Spree verbunden, maar die van te voren aan de gravin van Berlips verkocht
ook veel andere Aromen , ja zelfs de Ooft- en had.
Noord-zee met elkander verenigt worden, zo dat MÜLMECKE, MTJLMKE, fchoone buittn-plaats In
men nu van Breflau naar Hamburg te fcheep kan het vorftendom Halberftad, onder het dom-kapitkomen, en de waren heen en weêr breiigen.
tel-amt Zilly behorende, daar goed bier, ßreyhaara
MUT Ac , koningryk en ftad in neder-Ethiopien genaamt, gebrouwen w o r d , tuffchen Oofterwyk
in Africa , wiens inwoners Afgoden-dienaars en en D erenburg.
seer wild zyn. Het legt tuffchen de koningryken
MüLsriEDT, zie Milfladt.
Biafara , Gabon, Macoco , Giringbouda en Me- M U L T A , zie Mulde.
dra.
MULTAN , koningryk in 't ryk van den Mogoî in
MÜICHEU , ftad in de provintie Suchuen in China Azien, wiens hooftftad Multan een grote koopftad
in Azien, welke fchone huizen en andere fttden is, en aan den linken oever van den Indus ilroom
onder zieh heeft,
legt.
M U I D E N , zie Muyden.

MUITERY, is een misdaad waar door men tegen
7yn fchuldige gehoorzaamheid zieh tegen het commando aankant, en daar met woorden, werken,
of-fchrift tegen handelt, of door andere zieh gefcruiken Iaat.
Murzs TOREN in den Rhyn by Bingen , sue

MULTIPL*CEREN, venneerderen, vergroten,me^

nigvuldig maken. Multiplicatie, vermeerdering ,
enz.
MULVIA, grote rivier in r. koningryk Fez in A~
frica, die op den berg Atlas ontfpringt, en zieh in
de Middelantfche-zee ftort.
MUMEKSTADT, zie Mummerfladt.

MUMIEN, zyn gebalzemde dode ligchamen, die
M Ü K , een klein eyland onder de Weflernes by niet ver van Cairo uit Egypter* gebracht worden.
Schotland, tuffchen de eylanden Skie en Mul.
Zy worden ineenzeker foort van linnengefwagteltv
M U L A , een van de eylanden Wefternes, tegen dat niet vergaat, en in de apotheken tot Artzeny
over de weftlyke kuit van Schotland, 't welk 11. gebruikt.
nyien lang en 7. breed is. Daar leggen 12. kleine
MUMPELGAKD, een tot een vorftendom verhefteden op.
ven graaffchap aan den opper-Rhyn, tuffchen Fran' M U L A T E N , zie Mariât en.
che Comté, Lotteringen r Sundgau en de Elias, 't
Mu LAU , kleine ftad in Voigtland, z. mylen van welk een hertoglyke linie uit het huis Wurtemberg
toekomt. Deze i s , gelyk ook de inwoners, den
Plauen,. onder het amt aldaar behorende.
MULDAU , grote rivier in Bohemen, die aan de Luiterfchen Gödsdienft toegedaan, evenwel -is de
Ooftenrykfche grenzen ontfpringt, by Praag voor Roomfche Godsdienft ook op enige piaatzen door
het Franfche geweld ingevoert. De koning van
by loopî:, en zieh byMelink in deElve ftort.
MULDE, twe rivieren zyn 'er van dezen naafn in Vrankryk verdreef den landsvorft in den vorigen
M eitlen , een komt by Zwickau af, en hiet de oorlog, wyl hy hem geen huldedoen wilde, maar
»Schnebergfche Mulde, de andere hiet de Freyberg- hy wierd in den Ryswykfchen-vrede weer herfielt
fche Mulde; beyde lopen onder Coldits te ram en, Als de laatfte hertog van deze linie Leopoldus Eberen van daar noernt men dezen verenigden itroorn hardus den 25. Maart 1713. ftierf, wilden zynehinzo wel de Milda als Mulda, tot dat. hy eindelyk deren (uit zyn drie gemalinnen van ongelykenftand,
naamlyk uit de gravin van Sponeck, en de beyde
ïùffchen Deft au en Zerbft in de Blve valt.
MULE OF GALLOWAY* voorgebergte in de Schot- Freules van l'Efperance voortgeteelt) en inzonderfche provintie Galloway , zieh in de lerfche-zee uit- heid de oudlte zoon Georgius Leopoldus zieh zo
wel de fuccefïïe als den vorftlyken titél aanmatiftrekkende.
MULEDIR , kleine ftad op het weftlyk eyland Yia gen, maar"dit alles is hun van den ryks-hof-raad te
Wenen afgeilagen en verboden; daar en tegen de
by SchotUnd,
MULET , een foort van Portngeefchê fchepen van hertog van- Wurtemberg-Stutgard voor den rechtmatigen opvolger erkent, o o k , volgens het recht
.middelmatige grootte ? met drie hoekige zeylen.
MU:.LAHV MULA , zyn in de grote Turkfche fte- van een derde, inzonderheid van de voritlyke Juden de onder-rechters der Cadileskers in burgerlyke liaanfche en Oelsfche Knie, in het bezit geftelt is.
naken, maar in de hals zaken erkennen zy geen op- • ^UMPELOARO , MONBELIARD , hooft-en reff*
dentie-ftad van ,het voritelyke graaffchap Mumpelper-gericht.
gard,
legt aan de rivier Albanie,daar dezelve in de
MÜLLEN&ACR, SZASZ-SZEBES , kleine ftad aan
de rivjtrMüll in Zevenbergen , word van Duitfchers rivier Doux valt, en heeft een fehoon vorltlyk flot.
bewootit» heeft een goedwyngewas ,eh is de zesde Zy word in de onde- en nieuwe itad verdeelt, en
Saxifche ftad , die 1707. door de rebellen geplündert heeft een verwoefte citadel op, een rots,
Müça vtfbrand wierd. •
1
Hingen.
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MUNAKT.ES POINT , voorgebergte

in de Engel-

fche provint!e Cornwaî.
MUNAMCHITEN, ALTENASOCHITEN , een gezint-

heid onder de Mahometanen, die het gevoelen van
Pythagoras volgen, en de ziels-verhurzing Hellen ,
naanifvk dat de zielen der overledenen in andere
ligchamen varen.
MÜNCHEN, jagthuis in Thüringen, niet ver van
Tannenrode, den hertog van Weimar toekomenMÜNCHEN , hooftftad des hertogdoms Beyeren ,
en de keurvorftlyke refidentie aan de rivier ifer,
waar van een kleine arm midden door de Had loopt,
11. mylcn van Ingolftadt, Het reiidcntie-flot legt
aan 't einde der ftad, waar op men een fchoon e
antiquiteiten-kunft- en fchat-kamer vind, m aar de
bibliotheek ftaat op den ouden bürg. De itad is
groot, fchoon geboud, en ook eniger maten beveitigt, waar in voornaamlyk het fchoon Jezuitcncollegie en fchool, het tuig-en tucht-huis, ook het
prachtig collegiaat-ftift van onze lieve vrouw beziens-waardig zyn. Zy heeft 4. hooft poorten, en
voor de Ifer poort legt het Paulyner-kloofter, dat
z.eer koftlyk geboud is. De raad beftaat gemeenlyk
uit 36. peiiönen, waar van 'er 12. in den binnen-,
en 24. in den buiten-raad zitten.

fiendom Coburg, milchen Neufadt zm de Hcyde,
en Coburg.
MUNCHSBERG, ftad en flot m 't Bayreutfche, ^*
mylen van deftadHof,
MUNCHSRERG, kleine ftad in de rniddel-marckBrandenburg.
MUNCHSMÜNSTER , een Benediktyner-munniken-

kloofter, beneden Vohburg in Beyeren, aan den
Donau.
MUNCKHOLM , zie. Monckholm.

MUNDA, oude ftad in Spanjen in 't koningryk
Grenada.
MUNDAT , ftad in de Elfas , onder 't bisdom
van Straatsburg behorende.
MUNDELHEIM, zie Mmdelhetm.

MÜNDEN, ftad, benevens een oud flot aan de
neder-Heffifche grenzen, in 't vorftendom Calenberg, 2. mylen van Caflel, den keurvorft van Hannover toebehorende, daar zieh de Fulda met de
Werra verenigt, die daar na de Wezer genoemt
word.
MUNDER, kleine en oude ftad aan de rivier Hameln , in 't vorftendom Calenberg, 2. mylen vaa
Hameln, tuflehen de bergen Sonnthal, Ofterberg,
en Diefter, hebbende een zoutmyn.
MUNDERKINGEN , enigfins gefortifieeerde ftad in
MUNCHENBERG , kleine welgeboude ftad in de Zwabçn aan den Donau, 3. mylen van U l m , het
"LebuiTer kreits in de middel- marck-Brandenburg, huis van Ooftenryk toekomende.
daar veel voorr>ame Franlche edelluiden en manuMUNFELDEN, zie Munchfelden.
facturiers zieh ter neer gezet hebben,
MUNGRE, ftad in China in Azien, wiens landMUNCHEN-BERNSDORFF, kleine ftad in de Zeit- ftreek en lucht van de overvloedige mufeus als gel i c h e iandbportie in Voigtland, niet ver van Gera, parfumeert is.
MUNICIPALE JUS, hiet het burger- of ftads-recht,
ftaat tegenwoordig na 't afiterven van den hertog
van Zets onder Keur-Saxii'che hoogheid, en hoort Weichbild, Willekeur, enz.
MUNICIPALE STEDEN , zyn de gene , die geen
de acielyke familie van Leubmts toe.
MUNCHENDORFF , prachtig vrouwen-kloofter en vrye ryks-ftetlen zyn, maar onder een andere ryksabdy van de Ciariffen-orde in opper-Crayn, 3.myl. ftand ftaan. In Zwitzerland worden de fteden alzo
genoemt, die wel een of enige cantons onderworTan Lay bach.
pen zyn, en hun opperheerfchappy erkennen, maar
MÜNCHENGRATS, zîe Hradißie.
MUNCHE-NIENBURG , kleine ftad en flot aan de daarby evenwel haar eigen raad, crimineel gerecht,
Saale, den vorlt van Anhalt-Cothen toekomende, toi en fchattingen hebben.
M U N I T I E , MUNITION DE GUERRE ET DE BOUdaar tegenwoordig een vorftin-weduwe van Cothen
CHE, is zodanige voorraad van kruid, lood, en lerefideert.
MUNCHENSTEIN, flot in Zwitzerland,het kanton vens-middelen , die rnen in een vefting , in een
fchip of veldleger verzamelt heeft.
Bern toebehorende.
MUNNE, kleine rivier in 't hertogdom Cleef.
MUNCHFELDEN, keur-Paltfifch flot en fteedje 3.
MUNNERSTADT , MINNERSTADT , MÜRSTADT»
niylen van Landau, dat Anno 1715. in Maart door
de Franfchen met akkoort verovert wierd. Het MUMERSTADT, een kleine ftad, flot, en amt in 't
legt over de Queich, en de koning van Vrankryk bisdom Wurtsburg in Franckenland, aan de rivier
geeft voor, dat hem de fouvereiniteit over de lan- Lauer, 2. uren boven Nieuftadt, aan de Saale, Daar
is een fchoon huis van de Duitfche ridder-orde, en
den van de Queich toekomt.
een welgeboud Auguftyner-kloofter.
MUNCHHAUSEN , MUNCHFELDEN, oud adelyk en
MUNNICK, zo noemt men de gene die. zieh in
vryheerlyk geflacht in 't Saxifche, Maagdeburgfche,
de
kloofters begeven, en buiten den echt onder zeJ3ronswykfche, Halberftadfche en Schaumburgfehe,
kere orde ftaan. In 't ooften volgen zy voornaamals ook in Hollands- Gelderiand, dat zieh in de linieh lyk den regel van den H . Bafilius, en in 't weftera
van Leitskau, Lind, Wegeleb, Oldendorp enOu- hebben zieh de Benediktynen boven anderen ver
demohle heeft uitgebreyd.
uitgebreyd, en in verfcheyde ordens, naamlyk de
MUNCHHOLM, lie Molch-holm,
Ciftercienfer, Karthuizer, Camaldulenzer, en dierMUNCHRODEN, een premonftratenfer-kloofter in gelyke meet-, verdeeld. Van de zo genaamde behet graaffchap Weiflenhorn in Zwaben, wiens abt delmunniken heeft men ook vier ordens, naamlyk
een onmiddelbare rykftand is.
de Dominicanen, Carmeliten, Barvoeter§ qi FranMUNCHRODEN, aeloud kloofter en amt in- 't vorh
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cifcanen en de Auguftynen, en onder de nieuwe
ordens kan men de Jezuiten teilen. Na de retormatie zyn in de landen, daar men den Lutherichen
of Gereformeerden Godsdienft heeft aangenomen ,
de munniken te enemaal afgefchaft, en de inkomften der klooilers meeft tot oprechting der fcholen
of onderhouding der armen aangewend.
MUNNICKENDAM, *ie Monmckendam.

MÜNSINGEN, kleine ftad benevenseen Hot in het
hertogdom Wurtemberg, 2. mylen bovenUrach op
de Alb.
MUNSTER , hiet eigentlyk in een algemenen zin
een dorn- of biflchoplyke kerk.
MUNSTER, bisdom in de Weftfaalfche kreits, 't
welk ten zuiden aan het graafichap Marck en het
hertogdom Cleef, ten weften aan het graafichap
Zutphen en Benthem,als ook aanOveryflel en Groningen , ten noorden aan het graafichap Embden en
Oldenburg, en ten ooiten aan het graaffchap Diepholt, Ravensberg, Teckelcnburg en Lippe en aan
het vorßendom Minden grenft. De Embs verdeelt
het in hetopper- en neder-bisdom : 'tis een van de
grootfte en rykfte bisdommen inDuitfland, deszelfs
bifïchop behoort onder de Ryksftanden, voert be33evens den hertog van Gulik het Direkteurfchap in
den Weftraaliehen kreits, en heeft zitting en item
op den Ryksdzg. De tegenwoordige biiîchop is de
keurvorft van Keulen Clemens Auguftus, die den 16.
Aug. Ï 7 DO. geboren, en den 16. Maart 1712. verkoren
is. De kanunnikken moeten van een oud adelyk
geflacht zyn, en een jaar en zes weken op een Akademie in Yrankryk of Italien geftudeert hebben.
MUNSTER , hooftitad van het zo evengemelde
Kisdom, die de biiTchoppen eerft 1660. verovcrt en
onder hun lieerfchappy gebracht hebben, legt aan
den Aa-ilroom, niet ver daar van, alwaar die in de
Embs valt, en is een grote reguliere vefting, benevens een citadel buiten de Had , de Bril of anders
St. Paulus berg genaamt, die anno 1691. van den
toen regerenden biiîchop geboud is. Zy legt 18.
inylen van CaiTel, is tegenwoordig de gewone reiidentie-plaats des biiïchops , en inzonderheid door
den koriing der Wederdopers , Jan van Leiden,
beroemt geworden» die daar in 't jaar 1533. grote
onlutten aanrechtte, waar over de Had met groot
bloedvergieten verovert , en hy ter dood gebracht
wierd. In deze (tad heeft de biiîchop het Jus AlbiTiagii, waar door hy de erffenis van alle vreemdelingen , die daar iterven en geen hinderen nalaten,
naar zieh nemen kan , en op het Ra.adhuis alliier is 1648. de wydberoemde Weitphaalfche vrede geiloten.
• MUNSTER , een fchoon ftift. in Argow inZwitzerland, het canton Lucern toebehorende.
MUNSTER im GREGORIÊNTHAL , ftad aan

de ri-

vier Fach in de opper-Elfas, 3.mylen vanColmar,
wiens abtvoormaaiseen ryksftand was, maartegenwoordig onder de kroon van Vrankryk ftaat.
MUNSTER im MEYENFELD , kleine ftad, üift en
amt, een uur van de Moelel, in net aartsbisdom
Trier.
MUNSTERBERG, vorftendomin opper-Sikfien aan

de Boheemfche grenzen , tufTchen de vorftendommen'Neifie, Brieg en Schweidnits, den vorft van
Aversberg als eenßoheemfch leen toekomende. De
hooftftad Munlterberg legt aan den oorfprong vaa
de rivier Olaw , 8.. mylen van Breilau.
MUNSTERBILSEN , zitBilfen.

MUNSTERDORFF , kerk-dorp in he!: Holfteinfche
in het amt Steinburg, dicht by Itzehoe, daar in oude tyden een beroemde Roeland en Confiftorie geflieht was, maar welke na de reformatie naar Itzehoe verlegt is, doch den riaam van dit dorp behouden heeft , zo dat het noch hedendaags het Muriflerdorffche genaamt word.
MUNSTER EIFFEL, kleine ftad aan de rivierErfii
in de Eiffel, tot het hertogdom Gulik behorende.
MUNSTERTHAL een zeker diitrict. in Graauwbundterland 3. mylen lang, waar in onder anderen de
beroemde adelyke nonnen abdy van de Benediclyner orde Munfter legt, waar van het garitfehe
dal den naam gekregen heeft.
MUNSTERTHAL, kleine ftad in Zwitzerland, den
bifïchop van Bafel toebehorende, maar ftaat onder
befcherming van het canton Bern.
M U N T - O M F N , noemt men in enige Ryks mimt«
fteden zekere bedienden, die inzonderheid met het
afwegen, ordineren en munten van de geldfooiten
te doen hebben,
M UNTsßACH , kleine rivier in Meißen , niet ver van
Freybürg
MüNTS-PROEF-DAGEN
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worden of van alle kreitfen te zamen geliouden, of
van een kreits all een , of van twe of drie te zamen
aangeflelt, om de misbruiken > die 'er in de muntzaken ingeilopen zyn , te verhelpen. Inzonderheid
hebben enige dicht by een gelegene en met elkander correfponderende kreitfen het opzicht over het
muntrecht en deszelfs oeifening.
Zie Correfponderende kreitfen,
MUNTS- WARDEIN , is een numtbediende in Duits-

land, die de geilage raunt probeert 01 zy naar het
voorgeichreven bevel der Lands overigheid haar
waarde en gewicht heeft.
MUNTVOET , zie Voet.

MUNTZFNBI-RG , kleine ftad , oud flot en heer~
lykheid in Wettemvien, een uur van Butsbach, 't
welk de graven van Hanau, Solnis en Stoiberg in
't gemeen bezitten , en 1715. grote brand-fchade
geleden heeft.
M U P H T I , zie Mufti,
MuilADAL , IL PUERTO DE MüRADAL , e e n p a s

van het gebergte Morena in Spanjen, doer_ welken
men uit nieuw. Caftilien in Andalouüen tegen de
,Portugeeiche grenzen komt.
JNUURAKONTS , klein eyland aan de rivier Muer,
niet ver van Canifcha in Ongaryen.
MUR AN , fterk iîotin opper-Ongaryen op een hoge rots, 6. mylen van Leitfchau in het graafichap
Korna ; in de laatfte onluften hebben het de rebellen ingehad, waar op het evenwd de keyzerlyken
na een harde belegering 1710. veroverden.
MUR A NO, kleine ftad niet ver van Venetien, op
een der grootfte ey landen der Lagune, daar de beroemde

MUR,
roemde Venetiaanfche glazen 8n ipiegels gcmaakt
worden. Op dit eyland hebben de Venetiaanfche
edelluiden de fchoonfte paleyzen en vermaaklykite
lufthoven.
MURANT, grote en taamlyk vokryke ftad in Armenien in Azien,
MURAON, vlek benevenseen flot in dePortugcefche provintie Alentejo aan de rivier Guadiana, 8.
mylen van Evora.
MURAT , zie Marten.

MUR AT, een kleine (lad aan de rivier Alagon in
het landfchap Auvergne , heeft den titel van een
burggraaffchap.
JVIURAU, een ftad en bcrgflot in opper-Stier marken , aan de Mur gelegen . die dczelve in i. delen
fcheid, hoort den vorit van Zwartzenberg toe.
MUR AY, zie Mutray,
MURBACH, klooiter in de opper-Elfas, aan de rivier Rotbach, een half myl van Gebweiier, Wiens
vorftelyke abt voordezen e-_nonmiddeibarefhnd des
ryksgeweeitis, m aar tegenwoordig onder dekroon
Vrankryk ftaat.
MUKCH, zie Murg.

MURCIA, koningryk onder de monarchy van Spanje behorende , dat ten ooften aan het koningryk
Valentia , ten noorden aan Caih'lien , ten weiten
aan Andaiuzien en Grenada, tenzuiden aandeMiddelantfche zee grenft, en het ftrekt zieh in de lengte op 2.5, in de breedte op 13. gemene Franflche
mylen uit. Het is bergachtig, maarevenwel vruchtbaar van citroenen , oranje-appelen, olyven , amandelen, moerbeyen , ryit , peulvruchten en zuiker,
waarom het ook de Lufthof van den koning van
Spanje genaamt word. De hooft(tad N urcia is
reedlyk groüt, en legt aan de rivier Segura, heeft
een Univerfiteit, dryftfterken handeimet zyde, en
zal anderhalf Spaanfche myl in den omtrek hebben.
Balten de ftad hebben zy een ilerk kafteel, iMonteagudo genoemt, 't welk de ftad commandeert.
MUREAY-FYRTH , is een zee-boezem en cen deel
van de Caledconifche zee by Schotland.
MURECK, ftad en fchoon flot in ned-er-Styermarken aan de Muer.
MUREMANSKOY-LEPORIE, landfchap in hetMofcoyitifche Lapland.
M U R E T , kleine ftad in Limofm in Vrankryk.
M U R E T , kleine ftad in het graaffchap Cominges,
m Gafcogne , aan de rivier Garonne , daar hy de
Rheze inneemt.
M U R G , kleine rivier in het graaffchap Eberftein inhet gebied van Baden , die zieh in den Rhyn ftort.
MURGX, kleine rivier in het landfchap Turgau in
Zwitzerland, die nïet ver van Frauenfeld in de Tur
valt. Ter linken is een kleine rivier Lizel-Murgk
genaamt.
Mua H ARD, Wurtembergs fteedje en Benediktyner klooiter in Zwaben, 2. mylen van Hall en Schorndorf gelegen.
M U R I , zeer ryke Benediktyner abdy in Zwitzerland, in delandvcogty der ö.vrye amten, tuflehen
Meyenberg en Meihngen.
MUR ITS ,' meir in het hertogdom Mecklenburg.

MUR, MUS,
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M U R I A TEN of MULATTEN , zo noemt men

de

kinderendieinOoli- of Weft-indien van een Europeer met een inlandfche vrou geteelt zyn.
MURKAU . marktvlekin opper-Beyeren aan de Staffel-zee, heeft den Bloedban , en hoort het klooiter
Ebtal toe.
M U R O , kleine ftad in Bafilicata in Napels, benevens een bisdom, onder den aartsbiiTchop van Conza itaande.
MUKÖS, kleine ftad in G all i d e n , aan den mond
van de rivier Tamara.
MURR , rivier in c hertogdom Wurtemberg, die
by Marbach in den Neckar valt.
MURRAY, graaffchap innoord-Schotland, 'twelk
ten oollen aan Banf en Marr, ten zuiden aan Athol,
ten weiten aanLoquabyr, en ten noorden aanRofs
en de golf van Murray grenft. Wegens zyn
vruchtbaarheid. noemt men het dentuin van noordSchotland.
MURRAY-FYRTH, een groot ./Eftuarium in Schotland. Zie Murtay-Fyrth.
MÜRSTAD, zie Munnerfladt.

MURSTETTEN, een heerlykheid en kleine ftad in
't quartier opper-Wener-wald in neder-Ooftenryk,
tufTchen St. Polten en Tuln, den graaf Gundackec
van Althan , keyzerlyken generaal en gouverneur,
van Raab toebehorende.
MuRTfcN , MURAT, kleine ftad aan deMurterzee
in 't land van Vaud, de cantons Bern en Freyburg
toekomende, in Zwitzerland.
MuRVIEDRO j MoKviEDuo , kleine ftad aan de
rivier Morviedro die 'er doorloopt, in 't koningryk
Valentia 4. Spaanfche mylen van Valentia. Vöor
dezen was het een grote ryke en beroemde plaats,
en Saguntüs genaamt , die door Hannibal verwoeft is.
SURVIE!-, ftad in Languedoc, aan de rivier Cau-'
lazon , 4. of 5. mylen van Montpellier,
MURZA , zie Myrfe.

MÜR/.AS , zo bieten de gvoten des lands in het
Cnms-Tartaryen, zonder wier kennis en toeftemming de Tartaariche Han niets van gewicht ondernemen dürft.
MURZZUSCHLAG » zie M'ôrzzufchlaç,

MUZACZ , kleine (lad in Ongaryen, niet ver van
de Eftecker biug.
.
MUSEN, waren by de oude Hey denen 9. verdichte Godinnen, die zy de uitvinding der k unit en tocgefchreven hebben. Wanneer een Chriften zieh in
zyn fchriften van haar naam bedient, betekent hy,
hier door de geleertheid.
^ •
Muse AU., zie Mefcai*.
MUSCHBL-LANDCBERG , zie Mofchd-Landsberg.

Muse HI A , kleine ftad en ilot op het eyland Vegia,"
in de golf van Venetien.
MUSDORFF, vlek van weinig huizen in het An-*
fpachfe gebied in Franckenland , daar jaarlyks een
beroemde jaarmarkt in de .week van St. Michael
naar den ouden ftyl op een groot weyiand acht dagen lang gehou^den word.
MÜSELMANNEN, zie• Ma'bometanen çnTurken.
MUSERRIN , zo noemt men de Türken die aanBb ob 3
^cen
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MUS,

geen God geloven, endemeefte onder hen zyn Cadis
en die genen, die in de Arabifche boeken geitudeert
hebben.
MusbUM , hiet een ftudeer-kamer , ook een muntkabinet, rariteit en antiquiteiten kamer, die van curieufe liefhebbers aangelegt is.
MUSKERY, kleinftreeklands in delerlandicheprovince Mounfter en het weltlyke deel van het graaffchap Corck.
. . T
m
MU^KL£BR!EG , kleine ftad m de provintie Lothiana in zuid-Schotland, daar zieh de rivier Esk in
den zee-boezem van Fyrth dort.
MUSQUET, is een vutfr-geweer, wiens lengtevan
het uiterfte deel tot aan de laad-pan in 't gemeen 3.
voet en 8. duimen nitmaakt. De kogels die men
daar toe gebruikt wegen een once, en zy fchieten
met effect 60. roeden ver.
MUSQUETIERS, zyn foldaten te voet die musquetten of fnaphanen dragen. In Vrankryk noemt men
in een byzonderen zin mufquetaires 1. compagnien,
die mufquetten dragen, en die, dan te paard, dan
te voet vechten. Over beyde is de koning zelfs
hooftman , en de officiers die'er het commando over hebben worden captein-luitenants genoemt.
Deze beyde compagnien worden door de verf van
hun paarden onderfcheyden. DL fchimmels hebben , worden de graauwe muiqiietiers of les grands
moufquetaires genoemt. De andere beryden zwarte hengtten , en hieten de z warte of les petits moufquetaires.
MUSSELEOROW , kleine ftad in Schotland in het
graaffchap Lothiana aan de golf van Fyrth 2. mylen
van Edenburg.
MvgsELiN, zo noemt men in Turkyen den luitenant van een bafla.
MUSSIA, landftreek in de Griekfche provintie Albanien, die zieh by de 26. mylen längs de golf van
Venetien tuflchen de beyde voorgebergtens Durazzo en Pefcia uitftrekt.
MUSSIDAN , ftad in Vrankryk in de provintie opper-Perigord.
MUSSY L'EVEQUE , kleine ftad in Bourgundien aan
de Seine, die een Hot heeft, den biiTchop vanLangres toebehorende.
MUSTEREN of MONSTEREN, door de monftering

paiTeren, hiet, wanneer de krygscommiffariflen en
officiers hun regimenten en compagnien exerceren ,
teilen, en onderzoeken of zy voltallig zyn, en of
hun iets aan de munitie begint te ontbreken. Men
noemt dit ook de revue paiTeren laten, en op de
rendevous verfchynen.
MUSTER- of MONSTER PLANTS, lie Place d'Armes.

MUSTER- of MONSTER-ROL , hiet de îyft waar
op de commanderende hooftman of ritmeefter de
narnen zyner foldaten benevens derzelverouderdom
en vaderland, als ook wanneer zy in den dienft
genomen zyn,door denmonfter-fchryver ordentlyk
Jaat aantekenen, om na die roi de foldaten te laten
montieren en de gagie te betaîen.
MUSTER-of MONSTER-SCHRYVER, is zo veel als des

capteins boekhouder, die een ordentlyke lyft opftelt,

waar in alle de namen der officiers en gemene foldaten*

MUS. MUT. MUU. MUY. MUZ.
en Iran geboorte-ftad aangetekent ftaan. Hy deelt
her geld, dat hy van den captein ontfangt, onde:
de compagnie uit, voert des capteins correfpondentie of brievewiiîel, en vervaardigt de paspoorten
en affcheydgevingen.
MUSULMAN , hiet zo veeî aïs een Rcchtgelovige ?
en aizo noemde Mahomet die genen welke hem
aanhingen, warom het de Mahometanen ook noch
voor een eer agten dezen naam te voeren.
MUSUMELLI, kleine ftad en oud flot in Val d?
Mazara in Sicilien, op den berg Melli.
MUTAFARACAS, zo noemt men die Spahi's, d:c
voornamer zyn als de anderen, en welke den groten Sultan altyd voîgen. Wanneer de grote vizier
in den Divan gaat begeleyden hem ook veel Mutafaracas.
MUTBACH-EMIR,ÎS aan het Tùrkfche hof de,upper-keuken-meeiler, die voor des Sultans keuken
zorg draagt, en der vreemde gezanten tafel ordi«
neert.
M U T E R T E , een koningryk in Indien, op de kuft
van Coromandel in 't Malabarifche koningryk Cochin in Azien. Daar is een hooftitad van den zelven naam , die 5. mylen van Cochin legt.
MUTH-CEDUL, is in Duitfland een leenbrief die
aan een leenman, na dat hy behoorlyk om de beleening aangehouden iieeft, van de bens-Cancelary
gegeben, en vvaar in zyn &edaa:ï aanzoek peiuigt
word.
M U T I N , nieuwe veiling, zie teneß relies.
MuTscHhN, kleine ftad en arm in de Meifnifche<
kreits,een myl van Grimme en een myl van Wurtzen, is 172.3. te enemaal afgebrand.
MUTUEEL, tegen elkander, beurt om beurt. Een
Mutueele liefde voor elkander hebben, betekent,
wanneer twe of meer elkander beminnen.
MUTZIG , fteedjc en flot in de neder-Elfas, aan
de ri vier Breufch, niet ver van Molsheim.
MUTZON, graaffchap in neder-Ongaryen , tuflchen Ooftenryk, den Donau en het graaffchap Sopron , benevens een hooftftad van den zelven
naam.
MUUR , CHINEESCHE MUUR , zie China.

MUURBAND, is een ronde ftene boord , derde
half voet hoog, welke ronds om de ftad of veftingmuur gaat,daar dezelve boven eindigt,en de borftwering begint ; de Franfchen noemen dien Cordon.
MUXARA , ftad aan de golf van Cartagena in 't
koningryk Grenada, 9. Spaanfche mylen van AÎmeria gelegen , in Spanjen.
MUY , kleine ftad in noord - Schotland in het
graaffchap Murray, daar de rivier Findarn in de
Noord-zee valt.
MUYDEN, kleine ftad in Zuid-Holland, daar de
Vecht ftroom in de Zuider-zee valt. Zy heeft een
fraai flot, dryft tamelyken koophandel, en legt h.
mylen van Amfterdam.
MUZUM , middelmatige ftad in 't Mofcovifcli
Tartaryen, benevens een vefting van hout.
Muzz A , rivier in 't hertogdom Milaan, die nieî
ver van Milaan ontfpringt en in de Adda valt.
M i c o r a s , zie Mtcole^

M Y pi

MYD. MYL. MYN. MYR. MYS,
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MYDBRUGK, kleine ftad inZuid-Schotknd, in de
prcvintie Teviotien, n . uren ten zuidrOoften van
Edenburg.
MYL , een geometrifche of land-meters myl is
duizent Geometrifche fchreden , een Hollandfche
4000. een Duitfche 5000. andere zetten 4000. een
Italiaanfche 1000. Geometrifche fchreden of 1760.
eilen, een Perftfche Farfagne of Parafange 3000. een
Poolfche 00k 3000. een Schotfche en een Mofcovifehe, Worften genaamt,7$o. Geometrifche fchreden. De Italiaanfche en Engelfche mylen zyn elkander by na gelyk. Andere rekenen 1150. landmeters fchreden op een Engelfche. Een gemene
myl in Vrankryk houd 2400. een kleine 1000,. en
een grote 3000. fchreden, hoewel zy 00k in enige
provintien 3500. zulke fchreden lang is. De Zweedfche mylen zyn de Duitfche gelyk, en 5. Deenfche
mylen maken 4/Zweedfche, een Ongarifche maakt
twe Duitfche, een myl vanPodohen en de Ukraine
maakt anderhalve Duitiche, en een gemene myl in
Spanje beitaat orntrent uit 3418. fchreden. Van de
vergelyking der mylen heeft men 00k volgende retorting, een ItaJiaanfche 5000. eenFranfche 15750.
een Engelfche 5454. een Bourgundifche 18000. een
Bgyptiiche 15000. een Viaamiche 10000. een kleine
Duitiche 10000. een middelmatige 11500. een van
de grootite 15000. een Hollandfche 14000. een
Zwitferfche 16666. een Spaanfche 11170. een Littaufche 18500. een Poolfche 19850. een Perziaanfche 18750. een Mofcovifche 3750. een Schotfche
6000. en eenZweedfche 30000. Roomfche voeten,
die met de Rhynlandfche voeten over een komen.

MYSTERTE , een geheimnis, dat het vernuft te
boven gaat.
M Y T , kleine munt in Holland, welke 2. lichte
penningen geldt.

MYLADY, zie MyUrd.

MYLAU, kleine ftad in Voigtland.
MYLBACH, kleine ftad in Tytol , niet ver van
Infpruck, daar de belle harnafîen gemaakt worden.
MYLORD , hiet in 't Engclfch zo veel als myn
Heer, en deze titel word eigentîyk de Pairs gegeven,warom 00k in de aanfpraak aan het Parlement
de vvoorden Mylords en Edelheden altyd de eerfte
titel is. De vrouwen van dit fatfoen worden met
het woord Mylady aangefproken.
M Y N , is een nolle gang of een opening en kamer in de aarde, die men onder den wal of onder
de Face van een bolwerk, gelyk 00k op andere
plaatzen aanlegt, en daar men door een krommen
weg ingaat. Men zet buskruit in ope zakken of
vaatjes daar in, benevens een lont en worlt, rekenende de menigte van 't kruid naar 't gewicht en
de hoogte van dat gene uit, wat men in de îucht
wil laten fpringen. Mynen zegt men 00k van
berg werken, by voorbeeld, goud- zilver- koper- yzermynen.
MYRSE, zo noemt men de Tartaarfche vorften ,
QiQ den Czaar onderdanig zyn en fchatting betalen.
Ook geeft men de Perziaaniche voorlten dezen titel.
MYSGA , ftad in het Waywoodfchap Novogrodek
in wit-Rulland.
MysiA,was in oude tyden een landfchap in klein
Azien, en wierd in groot en klein My lien verdeelt.
'Cgenwoordig word het onder Natolien begrepen.
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AALDWYK, dorp en heerlykheid in Zuid-Hblland, niet ver van het ichone luft-ilot Honilaerdyk.
NAAMA, ZO noemen de Turcken hun gebed,dat
zy daaglyks vyfmaal moeten verrichten, naamlyk
met het opgaan der Zon, 's middags, tegen den
avond, welken tyd zy Lazaro noemen, met deu
ondergang der zon, en om één uur 's nachts.
NA AR DEN , kleine gefortificeerde ftad in zuidHolland, niet ver van de Zuider-zee in Gooyland,
3. mylen van Amfterdam.
NAAS , heerlykheid en ftad in de Ierfche Provintie Leinfter, in het graaffchap Kildare.
NAASTINGS RECHT, is een recht dat de naafte

bloedvrienden , of op vele plaatfen de buren
toekomt, volgens 't welke zy een huis of leggenden grond om d«n zelven prys, dien een vreemde
geven wil, kopen mögen 9 en voor den vreemdeling in den gefloten koop treden.
NABAON, kleine rivier in 't Portugeefche Eftremadura, die zieh in de rivier Zezere ftort.
NABBRUCK, kleine ftad aan de rivier Nabbe in
het landgraaifchap Leuchtenberg.
NABBURG , kleine welgeboude ftad aan de Nabe,,'
niet ver van Amberg in de opper-Palts, in 't rentam t Amberg.
NABE, rivier welke in Franckenland aan de Boheemfehe grenzen op den Fichtelberg uit de zo genaamde Fichtel-zee ontfpringt, en zieh boven Regensburg in de Donau giet. In 't begin hiet deze
rivier de Fichtelbergfche Wald Nabe, maar na dat
zy de Boheemfche Wald Nabe , die uit het Bo»
heemfehe woud ontfpringt, en de Heyd-Nabe, die
ook aan den Fichtelberg uit de zogenaamde Natte
hey de ontfpringt, in genomen heeft, word zy in
't gemeen de Nabe genaamt.
NACHEN,of BOOT,is een klein vaartuig,dat men
tot de o\ ervaart ener rivier of tot de vifchery gebruikt.
NACHIAVAN, grote en verwoefte' ftad in Armenien in Azien die voordezen zo men zegt 40000*
huizen gehad heeft, waar van 'er evenwel tegenwoordig by de 2000. weer opgeboud zyn.
NACHOD, ftad in de Koninggratzei kreits in Bohemen , de vorftin van Piccolomini toekomende.
NACH si A , NAXOS , een der aanzienlykfte eyfan-

den van den Archipel, *t welk völkryk en vruçhtbaar is, voornaamlyk aan .wyn,ook heeft men daar
fchoon marmer. Hiet' hoort de Türken toe, en
word van net eyland Pario door een enge vaart ar»
gefcheyden.. De hooftftad Nachfia legt aan de ooftzyde van dit eyland:, en heeft een fchone en veilige
haven.
NACHTHUISJB , hiet op het fchip het kasje
waaj
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waar in het compas is: het ftaat onder de bezaanslirait, onder het halve verdek.
,
^
,
NACKEL, ftad en flot in het vorftenaom üppclen
in Silefien.
^
.,
.
NACKHL, ftad en fterk flot in Pomcrehen, in t
Poolfch-Pruiffen, midden op de rivier Notecz.
NADER, grote ftad in 't gebicd van den groten
Moçol in Azien, aan een berg, op Wiens bovenfte
kmin een kafteel legt, aan een rivier die m den
Ganges valt.
#
NADHENDAL, kleine ftad in de eigentlyk zo genaamde Zweedfche provintie Finland. Hier heeft
voor dezen een beroemt kloofter geiiaan, dat Gnadenthal genoemt wierd.
NADIN, vefting in Dalmatien, in het graafichap
Zaara, de Venetianen toekomende.
NÀDLISCHECK, flot en heerlykheid in Middel-Crain,
5. raylen van Laybach, den vorft van Auersperg
toekomende.
NA'DOUESSI, is een zeker foort van volk in America, dat gants vry is, en geen koning heeft.
NAGAISCHE TARTAREN , won en

in

Circaffien

aan de ooft-zyde van de Wolga, tuiTchen deZwarte-zee en Aftracan , en ftaan onder • Moskovifdie
ge'hoorzaamheid. Hun land word van drie vorften
geregeert, naamlyk dien van Sibérien, Naga, en
Scharayes, en is vol bo flehen. Deze Tartaren hebben geen fteden , maar wonen onder tenten, en
trekken met bun Horden van de eene plaats naar
de andere. Zy weten niets van kuniten noch wetenfehappen, hebben geen geld, maar verruilen de
eene waar tegen de andere, en hun rykdom beftaat
in vee.
NAGAPATNAM, een goede Hollandfche haven en
fraaie koopftad op de Malabarifche kuit Coromandel in ooft-Indien, 5. mylen van Tranquebar. Zy
is de refidentie van den gouverneur, en heeft een
goed kafteel.
NAGELSTADT, kleine plaats, niet ver van Tenfladt in Thüringen aan de Unftrut, tot de Bailluage
Thüringen behorende.
NAGEORDENDE VAN EEN KREITS OVERSTEN, zie

Kreits.
NAGERA, NAJARA, kleine en oude ftad in het
gebied Rioxa in oud Kaitilien, aan de kleine rivier Nagerilla. Zy heeft den titel van een hertogdom.
NAGIBANIA , zie Neufiadt in Opper-Ongaryen.
NAGLACK, flot in Ongaryen, niet ver van Temeswar.
NAGOLD , kleine ftad,amt en geruineert berg-flot
aan de rivier Nagold, in het hertogdom Wurtemberg in Zwaben.
.NAGOLD , rivier in 't Zwarte-wonl in 't Wurtembergfehe gebied, die boven Pforzen in de Ens
valf.
.
. NAGUMER , een van de eylanden Weilern es by
Schötland, niet; ver van het eyland Sexy; heeft
veel boflehen en conynen.
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NAHE, rivier in het graaffch'ap Sponheim in de
neder-Palts, die zieh te Bingen in den Rhyn entlad.
NAHEGOW, is een ftreek lands in de keur-Palts,
aan de rivier Nahe, waar in Ingolheim legt.
NAJAC, kleine ftad in Rovergue, aan de rivier
Aveirou, daar veel vitriool gemaakt word.
NA JADEN , waren by de oude Hey denen Nymfen of Godinnen, die over de bronnen geftelt waren.
NAJARA, zie Nagera.

NAicH,een van deSchotfche eylanden Weft ernes
by Schotland, daar goede paarden gevonden worden.
NAILA, amt en fteedje in het mark-graaffchap
Bayreuth , in de Voogtlandfche - kreits , met ver
van de ftad Hof, is wegens deszelfs koper-en yzermynen bekent, en hoort den markgraaf van Bayreuth toe.
NAINATIVA, klein eyland in de Indiaanfche-zee,
by het eyland Ceylon, de Hollanders toekomende,
NAIPI , zie Cat

NAIRN,kleine ftad in Noord-Schotland in'tgraaffchap Murray, daar zieh de rivier Nairn in den zeeboezem Murray itort.
NAIS , zie Nias.
NAKKASCHE BASCHI, is aan het Perziaanfche hof

de opperfte der fchilders.
NAKKUN > ftad in het waiwoodfehap Pofen in
groot-Polen.
NAKLO , ftad in het way »voodfehap Kalifch in
groot-Polen.
NAKSIVAN , NACHSCUAN, ftad in de provintie E-

rivan in Perzien, zy hceft een Armenifchen aartsbitfehop, en word door een cham geregeert.
N A L I N , ftad in Sibérien aan de rivier Lin.
NALZIOW, flot en marktvlek:in de Prager kreits in
Bohemen, daar eertyds goud-en zilverin demyncn
gevonden wierd.
NAMAQJJAS, een natie onder de CarTers in Africa,
niet ver van deKaip van Goede Hoop, diewitzyn,
maar hun hooft gants zwart maken.
NAMAZ, zie Naama.
N A M I N , zie Namur.

NAMFIO , eyland in den Archipel in de zee van
Candia, 't welk de Türken bezitten.
NAMIBDAGS WOORT VOEREN , is eenzekerehoge

raadsbediening in Lübeck.
NAMPTWICK , ftad in de provintie Cheshire in
Engeland, 6.Engelfche mylen van Chefter.
NAMSLAU , kleine ilad benevens een fterk flot
aan de rivier Weida in 't voritendom Breilau in Sileiien, 7. mylen van Breilau. Zy is met haardift.net
een koninglyk Burg-leen , Diœcells Namflavieniis of
Feudum Caftrenfe genaamt.
NAMUR, graaffchap en een van de i7.provintien
der Nederlanden, \ welk ten noorden aanBrabanr,
ten weften en van meer kanten aan het bifdoni
Link grenft. "'tis bergachtig maar zeer vruchtbaar,
NAHAJR, ALCALB, ADONIS, rivier in Azien, die men vind 'er 00k yzer, lood, fteenkolen en marop.den berg Libanon ontfpringt, en in de Syrifche- iner , en 't heeft 4.ftedenen 182. dorpen onder zieh.
^ee valt.
.r-, >
.
Het behoorde voor dezen ten dele de kroon van
Span-
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Spanien toe ] ten dele de kroon Vrankryk \ ëft de rivîerKîang, welke voordezen de refidcntieplaats
wierd van den koning van Vrankryk en FilippusV. van den Chineefchen keyzer was, die nu zyn hof
van Spanje3 benevens het hertogdom Luxemburg in Peking houd. Van deze provintie heeft de zeeaan den keurvorft van Beyeren in fouvereiniteit af- boezem vanNanquing of Gaing zyn naam , dien de
geflaan , die ook den 17, Mey 1712. ingehuldigt Portugezen Enfeada de Nanquing noemen. Dit
wierd. Maar toen hy in den Radftadfchen en Bä- landfchap is zeer groot, heeft twe onderkomngen
uerlichen vrede in zyn landen en waarclighedcn her- en 127, zo grote als kleine, fchone en zeer volkfielt wierd , moeft hy Namen weer afftaan , en ryke fteden.
wierd m den zelven vrede met de gezamentlyke
NANTERRE, ftad op het eyland van Vrankryk,
Spaanfche Nederlandeti den keyzer toegefproken. 2. mylen vanParys aan de Seine.
De hooftftad Namur of Namen is een der gewichNANTES , grote , gefortificeerde , volkryke en
tigfte veftingen van de Ooftenrykfche Nederlanden, welgeboude koopftad aan de Loire in opper-Breta10. urea boven Luik , en 5. van Huy gelegen,. Zy gne, die door eenfterk flot befehut word. Zy heeft
Is groot, en een ryke koopftad, ook heeft zv een een prefidial, een univerfiteit, die in 't jaar 1460.
<?p een rots geboude citadel in den hoek, daar zieh geflieht is, en een bisdom, onder den aartsbiiTchop
de Maas met de Sambre verenigt, zo dat zy aan van Tours ftaande. De rivier Loire ncemt hier de
d^n linken oever der Maas legt. Voo-r 't overige Ardre in , en maakt een bequame haven , ook is
heeft zy een bifdom, onder den aartsbifichop van deze plaats door het Edi<$ van Nantes beroemt, 't
Kamerik behorende.
welk Hendrik IV. in 't jaar 1598. liet afkondigen,
NAN , een berg in China, daar een gants woud waar in hy den hcrvormden vrye oeffening van
van ried om ftaat, en vvaar op een fchoon paleys Godsdienft vergunde ; maar Lodewyk XIV. herriep het 1685, en verdreef de Hugenoten uit zyn
geboud is.
NANBU , hooftftad ener provintie van den zelven land.
naam op het eyland Niphon in Japan.
NANTEUIL, vlek op het eyland van Vrankryk;
NANCHANG, ftadin de provintie Chianfiin China, 12. mylen van Parys.
die meeft door de Tartaren geruineert -is,
NANTRON, kleine ftad, flöten heerlykheid in de
NANCHIN., zie Nan quin.
FranfTche provintie Perigord, aan de grenzen van
NANCi , hooftftad des hertogdoms Lotteringen Angoumois.
aan-de rivier Murte, 15,mylen van Straatsburg, welNANTWICH, ftad in het landfchap Chefter in En*'
ke xedelyk groot en welgeboud is. Zy word in de geland, aan de rivier Wen er, daar het befte zout
oude en nieuwe Had verdeek, en de veftingwerken van 't gantfche land gevonden word.
van de laatfte zyn geflecht, maar de eerfte ftaan
NAN YANG , grote ftad aan de rivier Jum in dc
noch, en in de oude ftad is het hertoglyke reftden- provintie Honan, in China in Azien.
tie-flot, benevens het gefchuthuis. In den laatften
NAPELS , het grootfte landfchap in Italien , dat
oorlog hehben de Franffchen 1702. deze ftad ingeno- ten weiten aan den kerkelyken Staat, ten ooften aan
men , maar uit hoofde van den Badifchen vrede dejonifche zee, ten noordenaande golf van Vene1714. moet alles aan den hertog weer ingeruimt tien , en ten zuiden aan de Tyrrheenfche-zee grenft.
worden.
't Is een vruchtbaar land aan'koorn, wyn , oli, ciNANCIAM , Had in de provintie Chiamfi in China. troenen, oranje-appels , amandelen K vygen, vlasj
NANDELSTADT, marktvlekin neder-Beyeren, tot hennip, anys, coriander, enz. 't Word in 4. grote landfchappen verdeelt, waar in ja.kleine provinhet rentamt Landshut behorende.
tien zyn.
N A N D O R A L B A , zie Grieks-Weijfenburg.
1. Campania, waar in Terra di Livoro, il Prin*
NANGAN , grote ftad in de provintie Kiarnii in
cipato citra, en il Principato oltra.
China, aan de rivier Chang,
2. Abruzzo, waar in het graaffchap Moiiie, A»
NANGATO, landfchap en ftad op het eyland Nibmzzo citra, en Abruzzo oltra.
phon in Japan.
NANGAZACHI, grote ftadopihet eyland Bongo in
3. Puglia, waar in Capitanata, Bari en Otranto.
Japan, benevens een fchone haven. Zy heeft acht
4. Calabria , waar in Bafilicata , Calabria citra;
hondert rechte en cierlyke (traten, ieder 200. eilen
en Calabria oltra.
lang.
Dit koningryk is een pauflyk leen, voor 't welke
NANGUNDI, grote rivier in Azien op het Schier- deszeifs bezitters den paus jaarlyks een witte Tel
eyland aan deeszyde de Ganges, dm zieh in de golf benevens een beurs met 7000. gonde kronen overvan Bengale iiort.
zenden, en dekoningen van Spanjen zyn 'er tot op
NANNING , ilad in de provintie Chiamfi in China, Karel II. mee beleent. Na deszeifs dood hebben
daar derivieren Puon en Li te zamen vloeien.
het de Franffchen in bezit genomen, die evenwel
NANNSBERG , NONNSBERG , berg in Tyrol 3. my- 1707. door een détachement van het leger der bond»
len van Trent, 10. mylen lang en 3. breed, heeft ' genoten in Italien weer verdreven zyn, na dat zy
35o.dorpen, en veelkaftelen en flöten , daar en bo- de hooftftad benevens alle andere piaatzen ten de-*
ven is .hy met veel erts en allerhande levensmidde- le aan de keyzerlyken overgegeven hebben , ten
len voorzien.
âde van dezelve verovert zyn , en de graaf van
NANQUIN, NANKING, NANCHIN, een van de 15. Martinits tot eerften onderkoning van Karel III. beprovintien van China, benevens een grote koopftad noemt is. Het land is uitermaten vruchtbaar, iny an den zelven naam, nu Kiamning g e s a m t , aan zonderheid van oli en w y n , en heeft een gezonde
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locht, maar zeer oproerige inwoners, waarom het van een voorgebergte geboud is, en een ru'më M*
de Italianen zelfs een Paradys, dat van duivcls be- ven heeft, Wiens invaart zo eng is, dat 'er maar
woont word , gewoon zyn te noemcn. Daaren- één galey te gelyk in en uitlopen kan, maar h?t
boven heeit het 't ongeluk dat het zeer aan aardbe- binnenfte ruim kan een fiele vloot bergen. Zy is
vingen onderworpen is, gelyk diejnzondcrheid de taamlyk groot en zeer ftcrk, heeft een aartsbiflchop»
provintien Abruzzo en Calabrien i jaar 1706. ge« en word van veel geleerden bewoont De Venetroffen hcbben. Dit koningryk woid gerekent 20. tianen hebben deze plaats 1686. verovert, en den
aartsbifdommen, loy.bifdommcn, en 1580. fteden 19. juli 1715. wierd dezelve van de Türken door
in zieh te beerypen. De regering word door een toedoen van eenige verradetlyke Grieken en Armeohderkoning vvaargenomen, Wiens gezag maar cirie niers ingenomen , alle inwoners by 40000. man
]aar duurt , ten zy hy op nieuvvs beveftigt word. fterk , benevens den generaal van het koningryk
Tegenwoordig (172.9.) word deze hoge waardig- Morea, Bon, en den generaal luitenant Zanto in
heid van den graaf van Harrach bekleed.
Slaverny gevoert, en door gants Turkyen verdeelt*
NAPELS , hooMad van het koningryk van dien
NAPOLI DI MALVASIA , zie Malvafia.
flaam , in Terra di Lavoro , aan een kleine golfr
NAPORAL, rivier op het eyland Candia5 die by
daar zy een fchone en veilige haven heeft. Zy is Adrianeplen in de zee valt.
groot, fchoon en volkryk , en naar de nieuwe wyze
NAPULE, veiling en haven aan de golf van Nagefortifieeert , 00k dry ft zy fterken koophandel, pule in Vrankryk.
legt in een vermaaklyke landftreek aan de zee, en
NAPULE, CAPO DE NAPULE , voorgebergte m Promen rekent haar omtrek op 4. Duitfche mylen. Zy vence, dat zieh een halve myl in de Middelandfcheword door 5. citadeîîen en flöten befchut , welke zee uitftrekt.
2yn il Caftello del Uovo, op een rots, die van de
NARAGUA y een berg op het gebergte Andes
zee omringt word , il Caftello Nuovo „ dat anno in zuid-America
, milchen de provintien Cuico 9
!7i2.gerepareert is, il Caftello di S.Ekno, 't welk
de Spanjaarden de Kapecon der Napolitanen noe- Quito, Lima en Peru, waar uit veel rivieren haa*:
tnen, la Torre di S. Vicenzo, en il Torrione de oorfprong nemen.
NARBARTH, itad in Engeland in Pernbrockshirc,
Canneliti.' Zy heeft eenaartsbisdom',. benevenseen
univerfiteit, die in 't jaar 1239. gefticht i s , en een NARBONNE , beveftigde ftad aan de rivier Aude m
koninglyk paleys, waar in de onderkoningzyn ver- Languedoc, die zeer volkryk is, en daar veel wolbîyf houd. In dezeftad word het bîoed van den H. le-ftoffen gemaakt worden, 2. mylcn van de zee.
fanaarius, die biflehop van Benevento geweeft , en Haar aartsbiflchop voert den titel van Prirnaat van
Dnder de keyzers Diocletiaan en Maximiaan ont- Languedoc. De golf van Narbonne is een deel van
[îooftis, benevens deszelfs beenderen bewaart,en al- de golf van Lion.
NARDEN, zie Naar den*
le jaar op den 8. Mey zyn gedachtenis geviert, wanNARDIN , zie Nairn.
aeer menge wop» is deszelfs *blöed S.dagen lang op
NARDO, kleine-ftad in Otranto in Napels, benet altâar ten toon te Hellen, eQ uit het vloeien en de
yèrf daar van het toekomende geluk en ongeluk vens den titel van een hertogdom, en een biflchop,
*e voorzeggen. Men houd het voor een quaad onder den aartsbiiTchop van Brrndifi ftaande.
teken wanneer het op zèkere tyden , als het be- NARENTA, NARENZA, gefortiiiceerde ftad in de.
hoorde geftolt te zyn, begint te vloeien; daar het provintie Herzegowina in Dalmatien ,aan de Adriain tegendeel voor, een goed teken aangemerkt word tifche-xee, de Venetianen toebehorende. Zy heeft
als het begint te vloieti, wanneer het op het hoge een birTchop die onder den aartsbiflchop van Ragufa
altaar van een daar toe aangeftelt geeftlyk perfoon ftaat, en de golf van Narenza legt milchen de kusaan het hooft van dezen Heilig gehouden *vord. ten van Herzegowina, het gebied van de, republiek
Anno 1706. onderwierp zieh deze Had aan de key- Ragufa, en het eyland Leuna.
NA KEY, ilad in Voihynien,. als 00k een rivier
zerlyken, en degemelde kaftelen moeften zieh 00k
binnen weinig dagen , ten dele met accoor-d , ten van den zelven naam in Polen.
NARCB^Ï, NARGHO, klein eyland in den Finlandele op genade en ongenade overgeven , en in 't
jaar 1709. verworf zy de zonderlinge genade, dat difchen-zeeboeiem , niet ver van Reval, en ook onder
zy in't toekomende de zeergetrouwe en verdienft- deze ftad behorende.
NARNI-, Hecht geboude en Hecht bewoonde ftad
ryke zou genoemt worden, gelyk 00k koning Kalel III.in 't jaar 1721.haar den titel en rang van een in Ombria in den kerklyken ftaat, aan de rivier
Grande van Spanje gaf, en haar over oude Privile- Nera, benevens een Tribunaal en bisdom, onmiddelyk onder den paus behorende.
gien en vryheden beveftigde.
NARRENB«R€ , fchoon vermaaklyk Paleys in 't
NAMESCHB T E L L E , tie Tells.
bisdom Conftans aan de Celler-zee.
NAPHTICA, een meer dieht by Catanea in SiciNARREN GEZELSCHAP , RESPUBLICABASINENSI^
lien , is-wegens zyn water befaamt , dat zodan ig wierd in Polen in't'midden der i4de eeuw van eniftinkt, dat het de lucht random in dat geweft ver- ge Magnaten opgerecht, waar onder een, met nagiftigt,. en de daarom wonende iuiden grote iehade men Pibmka, het hooft was, en van wiens Riddeiaan de gezondhéid veroorzaaku
goed niet ver van Lublin dit gild den naam gekreNAPOLI , zie Neafdts.
gen heeft, Zy verkozen daar in naar de wyze der
NAPOLI m ROMANIA.» hooftfkd van Sacania in Pooliche Republiek een koning , ryksraad , kalleiM©iea y aan de golf sm Napek» die op de gwt laan 3 kroons » jagermeeiter, en andere amtenarenmesx >

NAR. NAS.
iieer. Die m lets helagehdyks aan rich had, diefl zondenzyeenberoeptot xulkeen amt tehuis; by voorjbeeld , die graag van honuen praute maakten zy tot
kroons-jagermeefter; die al^te veel op zyn courage itofde wierd kroons-veldheer, enz. 'Niemand
durfde zulk een amt afliaan , zo hy de zaak niet
flimmer wilde maken, en noch meer doorgeftreken
zyn, en dit gild wierd in körten tyd zo fierk, dat
"er by na niemand aan 't hof was die 'er niet een
amt onder had. Daar was een grondwet by, dat
'er geen pafquilmaker older gcleden wierd, en het
oogmerk van dit gezelichap was» dat de aankomende jongelinggn zieh voor alle diergelyke quade gewoontens , die dftar in berifpt worden , mochten
leren wagten.
NARRITEN, kleine ftad en haven op het weflîyk
eyland Jura by Schotland, aan de Ooitkuft.
NARSINGA , koningryk en Had op het Schier-eyland aan deeszyde de Ganges in Indien, tegen de
kuft van Commande! in Azien. 't Is den koning
van Bisnagar onderdanig, en ryk van edeigefleentens. De il ad is groot en volkryk, en de inwoners
&yn afgodendienaars.
NARSINGAPATAN , Had in 't koningryk Golcond a , aan den zee-boezem van Bengala in Azien.
NARTAN , flot en heerlykheid in 't Silefifche vorftendom Glogau, niet ver van Gerau.
NARVA , in't Mofcovifch Rugodeff, gefortificeer<le ftad aan de rivier Narva in Lyfland , 2. mylen
van den Finlandfchen zee-boezem, tegen over de
Mofcovitifche veiling Ivanogorod. Zy heeft een
•fterk ilot, en is de refidentie des gouverneurs van
Ingermanland, hoorde voor dezen de kroon Zweien t o e , maar tegenwoordig bezit ze de Czaar, na
dat deszelfs grootvader de ftad in 't jaar 1700. te
vergeefs belegert, maar i704.ftormenderhand ingenomen heeft.
NARVA, rivier die nit het meir Peibus op de Lyfiandfche grenzen haar oorfprong heeft, en zieh belieden Narva in den Finlandfchen zee-boezem ftort.
NARVAR , koningryk in't ryk van den groten Mogol, tuffchen de provintien Bengala, Gualeor, Agra en Sambal gelegen, in Azien.
NARUM , fteedje en kafteel by de rivier Oby in
Sibérien, in een fchone landftreek, doch die van
afgodendienaars, Oftiakki genaamt, bewoont word,
die den Czaar van Mofcovien onderdanig zyn.
N ASCARO , rivier in Calabria oltra in Napels, welke zieh in de golf van Squilace ftort.
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Naffau-Diets,cn Naffau. Hadamar. De grâaflyke Knien
zyn drie, naamlyk Naffau-Saarbruck, Naffau-Weilburg , en Naffau-Ottweiler. De landen*van deze
voriten en graven leggen in den opper-Rhynichen
kreits , ten dele in Wetteravien , ten dde in he%
Wefterwald, ten dele 00k . als die van Ottweiler,
Saarbruck en Uffingen in het zo genaamde "Weiler-*
ryk. Van deze huizen zoek ider onder zyn byzonderen titel.
NASSAU , zo hebben de Hollanders ter eren vau
den prins van Oranje drie forten genaamt, een in
Hollands Brabant aan de Scheide, het ander op het
eyland Motir, en het derde in Guinea, van welk
laatfte onder het woord Moure gefproken is.
NASSAU , onbewoont eyland in de Indjaanfche
zee in Azien, niet ver van Sumatra ten wellen gelegen.,
NASSAU-WOUDENBERG , zie Wouda , Wouderiberg.
NASSENFELS, marktvlek en flot in Franckenland,
in 't bisdom Aichftadt.
NA&SLNFUSS, Hot, fteedje en heerlykheid in neder-Crain, 9. mylen van Laybach gelegen
NASSENHOFF , fchoonen vermaaklyk vlek, en een
der belle plaatzen in de Dantziger Werder, aan dc
rivierMotlau, een myl van Dantzig gelegen ,'t welk
van den koninglyken Poolfchen burggraafKarel Ernft
Bauer voor enige jaren gants nieuw geboud, en met
heerlyke privdegien voovzien is.
NASSIVAN, zie Nakfivan.

NASTEDE , fchoon vlek in het neder-graaffchap
Catzeneinbogen, tuffchen Braubach en Schwalbach ,'
in 't amt Reichenberg, en Hefïen-Caffel toekomende.
NATA, redelyke groteplaats aan den zee-boezem
van Panama ? daar hy de rivier Nata inneemt, in
zuid-America, den Spanjaarden toebehorende.
NATAL, klein eyland m de Ethiopifche-zee in A*
frica, 5. mylen ten weilen van het eyland Madagascar gelegen.
N A T A L , CAFO DE N A T A L , voorgebergte op hei

eyland Madagascar in Africa, ftiekt zieh ten ooftei?
in de Ethiopifche-zee uit.
NATAL , klein landfehap in Africa , gvenft ten
noorden aan de fcheepryke rivier Lagoa, ten 00ften aan de Indiaanfche zee , ten zuîden aan een
landfehap dat van een natie, die de Engelfchen Bofchluiden noemen, bewoont word, maar ten weft en
zyn de grenzen noch niet bekent. Onder de inwoners beftaat de grootfte koophandel in vrouwsperfonen, nademaal ieder zo veel vrouwen nemen
dürft, als hy onderhouden kan.
NATANGEN , provintie in 't Brandenburgs Fruif«
NASCAU , zie Naxhow.
fen tuffchen het Friffche Haf en Wermeland.
NASCIA , lie Nachßa.
NATIE , noemt men ieder volk, dat zyn byzonNASE BUS , ftad in de provintie Northampton in
Engeland , daar de bey de ri vieren Mine en Avon dere fpraak, rechten, zeden engewoontens heeft.
NATIONALE BANCK IN GROOT BRITTANNIEN;
ontfpringen.
NASO, rivier in Val di Demona in Sicilien, die is een lofwaardige inftelling van koningin Anna en
het Parlement, waar door men in ftaat is binnen
rich in de zee giet.
_ #
NASQUE , kleine rivier in Provence, die zieh in körten tyd een groote fornrne gelds tot nut van het
gemene land en het onderhoud van den oorlog te
de Rhone ontlaft.
?
NASSAU, kleine ftad en ilot aan de Löhne inWet- zamen te brengen, Naamlyk men legt er geld i n ,
teravien, waar van de prinflen en graven van Naf- daar men 6. per centintereft van trekt, en voor het
fau Imn naam voeren. De vorften van dit huis be- .capitaal worden zy op de inkomften der land-tax en
ftaan uit 6. linien, naamlyk Naffau-Ufingen, Naf- andere gemene fchattingen , die door de Parlementsfeu-Idilein , Naffau- Siegen , Naffau - Diilenburg , akten ingevoert worden, verzekerl* Deze uitvinCc cc z
dmg
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ding heeft in den vorigen oorlog den Staat heefly- de gem.de van Jezus Chriftus kunnen erlangen Ï als
ke dienften gedaan, zo dat men om het grote cre- zy maar hun natuurlyk begrip volgen.
NATUREL, betekent iemands aangebore aart,zin>
met van deze bank binnen weinig dagen enige miliioenen ponden fterlings heeft opbrengen kunnen ; humeur, genegenheid. Wanneer men zegt het isook dikwils veel luiden met hun geid , dat men Naturel, zo geeft het een ongedwonge, natuurlykc
niet nodig gehad heeft, weer heeft aiwyzen moe- en nict gemaakte zaak te kennen.
NATUURLYKE HINDEREN, worden genoemt, die
ten.
NATIONALE VOLKEREN , liieren m een zekeren buiten de wettige echt uit een bywyf geteelt zyn,
£in zulke* regimenten , die uit geboren onderdanen en daarom dezelve rechten als de wettige hinderen
van een heer geworven worden , en waar oncler niet genieten.
NATUURLYK RECHT, zyrl die wetten welke God
geen vremde foldaten geftoken zyn.
NATIONALISMUS OP UNIVERSITEITEN, was voor alle menflehen in 't hart en 't geweten gefchrevenr
clezen een verbintenis der Studenten van zekere na- heeft, en 't welk darom onveranderlyk is.
tien, uit hoofde van dewelke zy te zamen vrolyk
NAVAGNE, FORT DE N A VAG NE, is een fort in 't
waren , hun landsluiden tegen andere natien verdedig- hertogdom Limburg, ter rechte hand van den oe~
den , en tot behoef van den armen een gemeene ver van de Maas, tuflehen Maaftricht en Luick.
lias hidden. Maar dewyl zulke te zamenkomften
NAVAL, kleine ftad in Aragon in Spanje, niet
aanleyding tot veel onordentlykheden gaven, is de ver van Balbaftro.
NA VAN, vlek of kleine ftad, benevens een bis»
Landsmanfchap met de Pennalifmus of Groentjesfdiap onder cfe Studenten door bevel van de hoge dorn in Eaft-Meath in Leinfter, aan de rivier BoyOverigheid voor een halve eeuw afgefchaft* On- ne in lerland. Deze plaats heeft zitting en ilem m
dertuilchen is'er noch te Leipzig een zekere Lands- 't Parlement van lerland.
NAVAREINS, ftad benevens een citadel in Beam,'
manfchap onder de Profeflbren in gebruik , nadeinaal dezelve in de Saxifche, Meifnifche, Francki- aan de rivier Gane d'Oleron in Vrankryk , aan
fche en Poolfehe natie verdeelt worden , na welken dees zyde van het Pyreneefche gebergte.
NAVARINO, grote en welbeveftigde ftad in het
jang ook alle halfjaar beurt om beurt de rang van
îandfchap Belvedere in Morea aan de golf van ZonReäor Magnifiais omgaat.
N A T I S O , kleine rivier in Friuli, welke zieh door chio , benevens een ruime haven s die door twe
citadellen befchut word. De rivier Armiro verdeelt
twe mon den in de golf van Venetien ftort.
de ftad in oud- en nieuw-Navarino.
NATIVITÉ, zie Acaraga.
NAVARRE , een groot landfehap, van welke 't eene
NATIVITEIT-STELLERS, zyn die gene, die uit dô
Situatie der Planeten en Sterren , hoe zy by het ge- deel aan deeszyde, het andere aan geen zyde van'fc
boorte-uur van een Menfch geftaan hebben , een Pyreneefche gebergte legt. tGeen aan de overzyde
geboorte-plan opmaken, en uit het zelve naderhand legt hiet het koningryk Navarre, het andere neder^an de hertstochten en gemoeds gelteltenis des Navarre. Het koningryk Navarre is een provintie
meniïchea, gelyk ook van zyn toekomende voor- van de Spaanfche Monarchy, die ten zuiden aan
Arragon, ten weiten aan oud-Caftilien, ten noor-'
vallen en ziektens profeteçren.
„ NATOLIEN, klein Azien, is een groot land, 't den aan Bifcayen, en ten ooften aan het Pyreneewelk zieh van den Eufraat tot aan den Archipel, fche gebergte grenft. 't Is een bergachtig en lîecht
Mar di Marmora en de zee-engtens van Gallipoli bevolkt, maar taamlyk vruchtbaar land, en word
en Conftantinopelen uitftrekt.. 't Heeft een frucht- in 5. landfehappen of Merindadas verdeelt, welke naat
baren grond, en hoort den Turkfchen keyzer t o e , de 5.fteden.des koningryksgenoemt worden, naam*
word hedendaags in 4. delen gefcheyden, welke lyk Pampelona , Eftella, Olite , Tudella, en San2,yn het eigentlyk zo genaamde Natolien, Amaiien, guefea. Dit koningryk word door een onderkoning
geregeertr. Neder Navarre is een deel van het land
Caramanien, en Aladuli.
NATRA, kleine ftad in de Zweedfche provintie les Bafques in Gafcogne, en hoord de kroon VrankAngermanland, aan den Bothnifchen zee-boezem, ryk toe.
NAVARREINS, zie Navarsms.
leeft van de Icheepsvaart.
N A U E N , ZÏQ Naive.
NATURALIA , zonderlinge eigenfehappen, die ieNAUENHOFF , marktvlek in Meißen, 2.mylen van
mand van de natuur heeft. Daar van zegt men,
Leipzig en van Grimma, den heer van Ponickau
liy heeft goede Naturalia.
NATURALISEREN, betekentzo veel als eenvreem- toekomende.
NAUENTSORGE , een ambacht niet ver van Mitdeling onder de in 't land geborene inwoners aannemen, en hem alle derzelver voordelen en vry- weida in Mehlen , den heer van Arnimb toebe*
heden Vergunnen ; anders hiet het ook, het recht hörende.
NAVETTE , is een foort van kleine Indiaanfche
van Indigenaat verkrygen. In Engeland plagt de
koning hfet recht te hebben om buitenlanders te na- fchepen.
NAUGARTEN, zie Neugarten.
turaliieren, 't welk naderhand door een 'ParlemenNAUGRACUT , koningryk en ftad in het ryk van
taire aéfe in 't jaar 17 n . herroepen is.
NATURALISTEN, worden in een aekeren zin die den groten Mogol in Indien, tegen den berg Caugene gënoemt, die het artykel van de Drie-eenheid, casus en de grenzen van Tartaryen.
NAUHEIM, graaflyk Hanaufch amt-fteedje, een hag¥an den vryen wil, en van Gods genadeloogcheaen>-eû geloven dat zy het eeuwige leven zonder uuxvanFnedberg-, daar een goede zoutbron is.
"""
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NAVÏG ABBi , legt men van een ri vier waar op fteden te zamen over de <5co. hiilxen door 't vuur
fckepen varen kunnen. Navigabel maken ,is, wan- verteerden. Twee jaar daar na ontftond 'er weneer" men een rivier op zekere piaatzen, daar zy der brand in deze plaats.
door de zandbancken of moerallen ondiep is geworNAUMBURG, zo worden 2, kleine fteden in Sileden , door byzondere machinen dieper *en tot de fien genoemt, een in 't voritendom Jauer «an de
fcheepsvaart bequaam maakt. Diergelyke arbeyd rivier Queis, de andere in \ vorftendom Sagan ter
geiehieä ook door zekere liier toe aangefteide lui- rechte hand van de Bober , 2. mylen van Sorau.
den in de zeehavens , op dat de aMaar inlopende De laatft genoemdehoort benevens een iieerlykneid
fchepen water genoeg hebben mögen, en niet op van dezen naam den graaf van Promnjts-Sorau
het vafte land zitten blyven.
toe.
NAVIGATIE , hiet de kunft en wetenfchap der
NAUNKATON, ftad met een aarden wal en balken
aeevaart.
omringt in groot Tartaryen in Azien, aan de rivier
NAVIGLIO, NAVILIO, hietwel in't gemeen maar Narunda. De inwoners bidden den duivel aan,
een fchip ofvaartuig, maar in een byzonderen zin, hebben goeden akkerbouw , en voortreflyke veevoornaamlyk in Milaan , betekent het een water- fokkery van kamelen, paarden enz.
leyding of vaart, waar op men zieh van vaartuigen
NAVONA , zie Piazza Navona.
bedient, en het water van de eene rivier in de anNAUPACTUS , ftad in Griekenland in den Corindere leyd, om den korften weg te winnen. Dier- thifchen zee-boezem , de Türken toebehorende 9
gelyk een naviglio gaat achter Milaan by Romagno die daar een bafla houden.
aan de Seftia by Cerano in den Tefino, en hiet il
NAWE , kleine welgeboude ftad in de Middelcanale di Sforzefca. Een ander by het cafteel Oleg- marck Brandenburg , niet ver van Spandau , en 4.
gio uit den Tefino naar Abiagraflb , en van daar mylen van oud Brandenburg , in een vruchtbare
verder af naar Pavia , van Abiagraflb naar Mi- landftreek. Niet ver daar van legt de zogenaamde
laan , welke vaart men il grande naviglio noemt. Koningshorft , die door koning Frederik Wilhem
Wederom een andere by Trez^o uit de Adda naar met trekking der grachten tot een fchoon vruchtbaar
Milaan , dien men naviglio de Mortefana noemt. land gemaakt is.
Ook byCaflano uit de Adda in de rivier SerLo beneNAXHOW , NAXCHAU , NAAKEW , kleine en ope
denCrema, en dit is het diepfte canaal dat de Key- ftad, ende hooftftad van het eyland Laland, benezerlyken in 't jaar 1705. moeften pafferen, toen zy vens een goede haven, de kroon van Denemarken
met de FramTchen by Agnadello in een flag wareji toekomende.
geweeft. Een andere in 't Brefciaanfche gebied by
NAXOS , zie Nachßa.
Gavardo uit Chiefa tot naar Gambara valt niet ver
NAY, goede koopftad in het Franflche landfcrrap
van Uftiano in de Oglio. In 's gelyk il naviglio Bearn.
dell' Oglio of het canaal Palavicino, dat boven by
NAY, kleine rivier in de Franflche provintie SainPamenengo-uit de Oglio af tot naar Cremona weer tonge, die zieh tegen over Cognac met de Charante
m de Oglio geleyd is, en noch cmg,c andere ach- ver en igt.
ter zieh heeft.
NA-YLING, iswanneer dieven , ftruikrovers 9 hei»
NAVIRES Socs ERS , zie Brdots,
denen, moordenaars , brandftichters , en diergeiyk
NAUMBURG , Luiterfch bisdom of ftift in Thü- foort door openbaar klokken geluy vervolgt worringen en Meißen , längs de rivieren Saale en Eliter, den ; wanneer ieder buur verplicht is die najaging
wiens gepoftuleerde adminiftrator hertog Mauritius van 't eene amt en gericht in 't andere mee te hei.Wilhelmus van Saxen-Zeits, in't jaar 1718. geftor- pen verrichten.
ven , geweeft is. Maar dewyl hy 1717. tot den
N A Z A R , NEZER , dat is , de ziender, heeft het
Roomfchen Godsdienft overging , wierd door het opzicht over alle koninglyke goederen , huisraad 9
domkapittel die waardigheid vacant verklaart , en klederen, en wat des meer is, in Perzien.
door den keurvorft van Saxen als erf - fchuts - heer
NAZARENEN, zo worden de Chriftenen uit fpot
een tuflehen- regering te Zeits aaangeftelt, tot ein- van de Türken genoemt, wyl. Chriftus te Nazareth
jdelyk het domkapittel dit ftift op een voor dezen opgevoed is.
gefloten verdrag, en opgdtelde reverfalien in't jaar
NAZARENEN- . zyn zekere Joden die een gelofte
2726. aan den koning van Polen (tegelyk keurvorft doen van geen wyn- te drinken , de hairen niet te
Tan Saxen ) als ftifts-heer overgelaten en opgedra- laten fcheren of af te fnyden , noch geen doden aar*
gen heeft, ook de erf-huldiging van de ridderichap te raken , uitge'nomen vader of moeder. Onderde
en de fteden aan den zelven beert Jäten afleggen. Chriftenen had men ook ketters van dezen naam3,
De hooftftad Naumburg legt in Thüringen aan de die hier na Ebion en Cerinthus nagevolgt zyn.
Saale, 6. mylen van Leipzig,, en heeft een vorftiyk
NAZARETH, was in oude tyden een ftad in Paleïîot benevens een domkapittel, als ook een gepri- ftina in de ftam Zabulon, daar Chriltus met zyn ou"vilegieerde jaarmarkt , op den dag van Pieter en ders gewoont heeft. Tegen woordig ftaat 'er een
Paulus., die een week duurt. In 't jaai 1714. op flecht dorp, daar Arabiers wonen, ook is'er een
Pieter en Paulus dag met den aanvang van de jaar- kapel die de Francifcanen in 't bezit hebben : daar
onarkt gefchiedde door onvoorzichtige aanfteking en boven is deze plaats tot een aartsbisdom verhe»
"van 't buskruid een groot ongehik , waar door ven, waar van noch hedendaags de titel aan een
meer als 4o.perfonen verpkttert en befchadigt wier- voornaam geefflyk perfoon in de Roomlche kerk
$ n , ook de gantfehe vry-heid en de meefte voor- gegeYen word.
C e ce ?
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NAÄIANZUM, ftad inNatolien in Azien, niet vet alle dranken N e â a r , dk buiten gemeen goed eß
t a n T o c a t , is de geboorte Had van den beroemden lieflyk zyn.
Gregorius Nazianzenus geweeft.
NE DEE ELF , betekcnt meeftentyds Hamburg :
f
NEAGH , groot men in de provintie Uifter in wanneer men in de gedrukte nieuvvs papieren geen
ftad
îerland.
•
noemcn wil.
NEAPOLI , IL GOÏ-FO Di NEAPOII , is een zee-

NEDERLAND, een groot landfchap inEuropa, dat

boezem der Tyrrheenfche zee in Italien, d\Q zieh ten oolten aan Duitiland, ten zuiden aan Lotterin*
van Terra di Lavoro tot aan] de ftad Napels uitftrekt. gen en Vrankryk, ten weften en noorden aan de
NEATH , ftad in de provintie Glamorgan in En- Duitfche zee grenft. Deszelfs lengte is omtrentôo,
de
geland. breedte 40. Duitfche mylen. Het word in 17.
NEBEL, rivier in't Mecldenburgfche by Guftrau, Provintien verdeelt , die te zamen 212. fteden en
die by Schwaen in de Warno vait.
65-91. dorpen hebben, en deze weer in de SpaanNEBELGOW, is een ftuk lands aan den Rhyn, in fche (nuKeyzerlykeofQoftenrykfche), waaronder
flhynthal , aan de Zwitzerfche grenzen , waar in het Franffche deel mee begrepen is, en in de VerFeldkirch aan delll legt.
^
enigde Nederlanden. Van de eerftgenoemde zyn
NEBEL-LOCH, (NEBEL H O L ) , is een wonderbaar 'er tien, hoewel 'er inderdaad tegenwoordig maar
berg- of rots-hol by het oude ilot Lfchtenftein in 8 zyn, nademaal Antwerpen en Mechelen heel tot
het Würtembergfche,waar uitgemeenlyk een damp het hertogdom Brabant geflagen zyn. Zy zyn den
opftygt, w^anneer 'er regen of onweer volgen zak Roomfchen Godsdienft toegedaan, endevolgende,
NEBIO, ftad op het eyland Corfica in Italien.
Artois, Vlaanderen , Henegouwen , Namen, LuNEBRA , kleine ftad en flot aan de Unftrutin xemburg , Limburg, opper-Gelderland , Brabant,
Thüringen, hoort den hertog van Saxen-Weiffen- Antwerpen en Mechelen. Zy behoorden voor defels toe.
zen meeftendeels dé kroon vanSpanje toe, evenwel
NEBRISSA, ftad in 't Spaanfche koningryk Anda- bezitten 'er de Franftchen en Hollanders 00k iets
îoufien, tuiTchen den mond van de Guadalquivir en van, en hadden voornaamiyk de eerftgenoemde na
de ftad Seville.
de dood van koning KareJ IL aile Spaanfche veftinNECAUS, grote en gefortificeerde ftad in 't Afri- gen en fteden in den naam van Filippus V. bezet,
caans Barbaryen , in 't koningryk Tremefen , die dien evenwel door de gelukkige wapens der hogp
ryke inwoners, welgehoûde huizen en fchone tui- Bondgenoten daar-na een groot deei weer uit de
il en heeft. Daar is een voornaam collegia, waar handen gereten wierd. Eindelyk zyn de gezamenw
in de jeugt in den Mahometaanfchen godsdienft en lyke Spaanfche Nederlanden, of zo veel voor deandere weîenfchappen onderwezen word.
zen tot de kroon Spanje behoort had, in't jaar 1714.
NECESSITEIT, noodzaaklykheid. In cafu neceffi- in den Raftädtfchcn en Badenfchen vrede den key«
tatis betekent wanneer men het niet veranderen kan, zer toegewezen en ingeruimt , waar van de
by een onvermydelyk toeval. Daar van daan ne- aartshertogin Maria Elifabeth, zufter van zyn keycefîiteren, dwingen, noodzaken.
zerlyke Majefteit , tegenwoordig Gouvernante is,
NECHANICE, itad in de Egrifche-kreits in Bohemen, en haar hof te Brufîel houd. T o t het Franffche
NECKER-GEMUND, kleine ftad aan de Necker in deel behoort tegenwoordig Artois , een ftuk van
de neder-Palts, een myl van Heydelberg. Daar zyn Vlaanderen, waar in Ryflel, Douay, Armentieres
veel koper - hamers.
en Duinkerken enz. gelegen ; een deel van Hene»
NECKER, NECCAR, rivier in Duitfland, die bo- gouwen , waar in Valenciennes , Cambray „ Bouven het derp Schwenningen in 'tZwarte woud niet chain, Conde; een deel van Namen, waar in Char-'
boven de 5000. fchreden van Donefchingen ont- lesmont en Givet; een deel van Luxemburg, waar
fpringt, het hertogdom Wurtemberg doorftroomt, in Montmedy , Diedenhoven (anders Thionville)
en zieh by Manheim in den Rhyn ftort. De tegen- I voix enz. leggen. In deze Ooftcnrykfche Nederlanwoordige hertog van Wurtemberg heeft den Necker den bezitten ook de Hollanders een deel van de
tot Berg t o e , twelk een dorp is, tegen over Stut- provintien Limburg, Gelderland, en Brabant. De
gard gelegen, met grote koften vaarbaar gemaakt, Verenigde Nederlanden beftaan uit de overige 7.
en van daar op Stutgard zal een kleine beek geleyd provintien , welke zyn Holland, Zeeland, Utrecht,
worden , om fchepen door fluizen daar heen te ncder-Gelderland ( waar mee het graaffchap Zutvoeren.
*
phen verenigt is) Overyflel , Groningen en VriesNECKERS-ELS ,Paltfifch vlek aan de Neckar,daar land. Zy grenzen ten zuiden aan Vlaanderen, Bramen zieh over deze rivier laat zetten, 3. mylen be- bant, het Spaanfche Gelderland, en aan het hertogneden Heilbrun.
dorn Kleef, ten ooften aan het ftift Munfter en het
. NECKFR-STEINÄCH, kleine ftad aan den Necker, graaffchap Embden, ten noorden en weften aan de
niet ver van Heydelberg.
Duitfche zee. De hoofd-Godsdienft in dezelve is
NECKER-SULM, ftad in Zwaben , daar de Necker de Gereformeerde, enzy. maken te zamen een Veren de Sulm te zamen lopen, heeft een Commande» enigden Staat uit, daarom hebben zy uit alIe7.Piory, de Duitfche orde toekomende.
vintien byzondere, Gedeputeerden in den Haag,
NECTAR , is de naam van den drank , dien de die in drie Collégien beftaan , naamlyk de Statea
Heydenen vercierden dat de Goden in den hemel Generaal, de Raad van Staten, en de Rekenkamer»
dronken. Wyl dezelve nu onbçgryplyk lekker en Men vind in de Verenigde Nederlanden fchoon veef
i:
fcoet wierd gelooftte zyn, noemt men by misbruik en bloeit aan manufacture!! en koophandel.
" '
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KSDER MUNSTER , adelyk vrouwenklooiler in 't

Wisdom Regensburg.
NEDER PALTS, zie Paks.
NEDER RHYNSCHE KREITS, zie Rhyn.

NE DER RHYNSTROOM, betekent in de nieuwspapieren gemeenlyk de ilad Keulen, wanneer'er geen
andere plaats genoemt word.
NEDER-RODENBURG , kleine Had benevens een
flerk Hot in 't vorilendom Verden.
NEDER-SAXISCHE KREITS, zio Saxm.

NEDER-SELTERS, zie Selters,

NEDER-TREBERN, fteedje in Thüringen over de
Saale, anders'tot de Saxen-Zeitfche erfportie benotende.
NEDER WEISEL, vlek in Wetteravien, niet ver
Tan Butsbach, de graven van Hohen-Solms toekomende.
NEDER-WEZEL , iieWeßl.

NEDER-WINTZER , marktvlek benevens eenPleeggericht in neder-Beyeren, tot het rentamt Straubingen behorende : daar is een groot oud Hot op een
Eerg, Hohenwintzer genaamt.
NEEDHAM, ftad in her graaffchap Suftblck in Engeland , die Heiken handei met lakens dry ft.
NEEDHAM-POINT, vefting op het eyland Barbados , 't welk een van de Antülifche eylanden in
noord-America is.

NEGOTILN , verrichtingen , bezigheden, 00k kooprnanfchap; negotiéren, koophandel dryven.
. NEGRAILLE, zyn twekleine eylanden, 4. mylen
van *t vafte land Pegu in Azien, daar zieh een grote raenigte van wilde dieren ophouden , die de zeevarende luiden tot goedeververfehing dienen.
NEGREPELI&SE, kleine ilad aan de rivier Aveiroœ
in de Franfche provintie Quercy.
NÈGRES, zie Ntgritien en Negrûs»
4 NEGRO, rivier in Principato citra in Napels, die
m Baülicata ontfpringtj en zieh in de golf van A~
raalfi ftort.
NEGROMANTIE, is een woord van Griekfche afkomft , en betekent een foort van waarzeggery r
wanneer men de zielen der geilorvenen door zekere toverwoorden en plechtigheden weer dwingfc
in het vorige ligchaam te komen ^ en allerhande'
toekomende dingen te voorzeggen, gelyk by de
Grieken en Romeynen in gebruik was.
NEGROPONTE , EUB/EA , C H A L C Î S ,

EGRITOSr

net grootile eyland van den Archipel, aan de noordlyke kuft van Livadia , van welk landfehap het
door een zee-engte, by de inwoners Egritos, maar
anders in 't gemeen Stretto di Negroponte genaamt».
afgefcheyden word. Het is J50. mylen lang en 40,
breed, is vruchtbaar, voornaamlyk vartboomwol,.
en men vind fchoon manner in den grond. Het
NEEDLES , THE NEEDLES , zyn enkele kleine word zedert 1469. van. de Türken bezeten , en
kuppen aan de weftzyde van het eyland Wight in 1688. trachtten de Venetianen te vergeefs dit eyde Brittannifche zee. Zy maken de Weftvaart van land weer aan zieh te brengen. De gouverneur van.
het eyland zeer gevaarlyk, wyl veelc van dezelve dit eyland is een Turkfche ßafla, welke te gelyk.
over de provintie Achaja in Griekenland coiximaV
onder water leggen.
NEERWIND-EN, , dorp in Brabant in de meyery deert. De hooftftad Negroponte legt aan de gevan Landen, aan de rivier Geete tmTchen Tienen melde zee-engte , daar een brug over geboud is,
en Landen, daar 1693. de Fraulichen een grote 0- Zy heeft een aaartsbiflehop, is wel gefortifkeert y
venvinning tegen den koning van Engeland en keur- word door 2. fterke citadelien befchut, en is met
een goede haven voorzien. De Had word gezegt
vorfl van Beyeren behielden.
NEFFMUKL , kleine ilad in neder-Ongaryen , 2. omtrent z.-snyien in den omtrek te hebben, maar
de voorileden , die meeilendeels van Griekfche
myien ten wellen van Comora.
NEGAPATAN, Had aan de kuffc vanCorpmandelin Chriilenen bewoont worden, zyn volkryker..
NE GROS, zyn de Zwarten of Moren in Africa yArien, op het Schier-eyland van Indien, aan deeszyde de Ganges. Zyhoort de Hollanders toe, legt wier land tuflehen Guinea en de woeilyn Zara inaan de rivier Collara » is groot en met fchone ba- gefloten is. Het begrypt over de 14. konmgryken ?
illons beveftigt , en heeft voordezen de Pertuge- die altyd met elkander oorlog voeren, en daar na
de gevangenen aan de Portugezen en andere natien
zen toegekomen.
NEGATIEF, in'tftemmen is wanneer ik hetvoor- tot ilaven verkopen. Die op de zeekuften zyn wat
ftel met neen bcantwoord , en myn toeftemming beleefder als die midden in 't land wonen, en hebben ten dele het Chriüelyk geloof aangenodaar aan weigere te geven.
NEGELSTäDT, NEILSTÜDT, vlek, amt en com- men."
mandery in Thüringen aan deUnftrut, niet ver van ^ NEGUAGLIA, rivier in't hertogdomMilaan., welke
pit Lago d'Orta zyn oorfprong neemt, en daar na
Langenfaitza.
in de Tofa valt.
NE G ER EN, loogehenen, afflaan,. neen zeggen.
N E G U S , DE GROTE NEG^US , zo word de keyzer
NEGLIGENT, nalatig. Daar van komt negligenvan Abyffinien of het eigentlyk zo genuamde Moce, onachtzaamheid, zorgloosheid.
ren land van de. Africaners genaamt.
NEGLIN , rivier die door de ilad Mofcou loopt
N E A R U N G , zie Courjih Mehr mg.
NEGOAS, eyland der nego?.s ofzwarten, een van
NEIDENBÜRG , (lad en-flot op een berg in Ga!irv>
de Filippynfche eylanden by Azien.
NEGOMSO, kleine ftad benevens eengoede hayen derland, in 't Brandenburgs Pruiflen.
©p het eyland Ceylon, zy hoort de Hollanders toe 3
NEIDENFELS , flot in de neder-Palts een myl van.
die ze 1644.^ derm aal den Portugeezen afgenomen Neüftad aan de Hart.
en noch meer beveiligt hebben,
NEID-HAKTING-, vlekp Hot en heerlykheid in opNEGONO, NIGONOT, kafteel in 't hertogdom Mo- per-O ollen ryk..
dena.., tuffchen Eiolo en de Parmefaanfche grenzen •
feiBiw«6,Bcncdiktynex--nonnen-klooiter benedem
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onder dat voorgeven, dat zy een voorr.iira p:!:f^
fenkind geweeit is, en haar'ieven op een kkr.i •..'•'land met ftreng vaften doorgebracht, maar iirz«*.;^
derheid de Chinezen eens te water heerlyk tegen
hun vyanden geholpen heeft : om welke oorzaak
zy ook noch haar beeltenis achter op hun fchepengewoon zyn te zetten.
NEOPHYTI , hieten die gene die' eerft van het Jeden of Heydendom tot het Chriften geloof overgeNEINDORFF of HAUSS-NEINDORFF , koninglyk komen zyn, of ook eerft onlangs van de Chriitenea
PruifTrfch amt en vlek in 't vorftendom Halberftad, in een orde aangenomen zyn.
is het ftamhuis der oude adelyke familie van NeinNEPI , kleine ftad in den kerkelyken Staat in padorff, erffchenkers van gemelde vorftendom.
trimonio Petri, aan de rivier Triglia of Tercia.
NEISS , fnelle rivier in Lufatien , die by Görlits,
NEPOMUCK , kleine ftad in de Pilsnèrkreits in BoRotenburg en Pribus voorby loopt en onder Guben hemen, naar den kantvan'Beyeren, 10. mylen van
in de Oder valt.
Praag. Dicht daar by legt deGroeneberg, wàar op
NEISSE , vorftendom, zie Grothau,
een Hot van dezen naam ftaat , dat in 't Boheems
NEISSE, rivier in Sileften, die in het Boheem- Zelenahora biet. Uit deze ftad was de beroemde
fche graaffchap Glats by het fteedje Mittelwalde Boheemfche martelaar Johannes Nepomucenus afontfpringt, en by Brieg in den Oder valt.
komftig, die, wyi hykoningWenceilaus nietopenNEISSE, fchone ftad en de gewoonlyke rtfiden- baren wilde wat deszeifs vrouw voor zonden getie des biflchops van Breflau aan de rivier Neiffe in bicht had , in 't jaar 1383. te Praag in de Mulda
"t vorftendom Grotkau of Neiffe in Silefien. Jaar- geworpen en verdronken wierd. Hy is van pans
]yks in Januari is hier een beroemde wynmarkt,
Clemens XI.in't jaar i7zi.gecanonifeert, en word
N E I T R A , zie Neutra,
door de Bohemers als hunpatroon aangeroepen.
N E I V A , kleine rivier in de Portugeefche provinNEPPE, een rivier in Denemarken by deftadRitie Entre Douro y Minho, die zieh in de zee giet.
NELLENBURG, graaffchap in Hegow in Zwaben, pen in noord-Jutland.
NERA, rivier in't pauflyk gebied, die in de Mark
tuffchen het bisdom Conftans, het canton Schafhaufen, en het graaffchap Furftenberg. Het hooit van Ancona ontfpringt, en zieh tegen over Orta in
den Tiber ftort.
meeft het huis van Ooftenryk toe.
NIKAJC, hooftftad deshertogdoms Albret in GafNELLIN, voordeze een kloofter, nu een amt in
cogne,
aan de rivierBaife, die dezelve doorfnyd.
de middelmarck Brandenburg, 5. mylen van BerNERCHA , marktvlek in Meißen, een halve myl
lyn.
NELLINGEN , was voordeze een Proosdy dicht van Grimma, een heer vanDieskau toekomende, en
by Eilingen in 't hertogdom Wurtemberg, maar is door het bier, dat men Pumpernickel noemt,bekent,
NERESHEIM, fteedje en ßenediktyner abdy in 't
tegenwoordig een vorftlykeKeldery, zie dit woord
vorftendom Oettingen in Zwaben , 2. mylen van
onder de K.
N E M I , NUMICO , kleine rivier in Campagna di Nördlingen.
NERICIA , kleine provintie in Zweden tuffchen
Roma in den kerklyken ftaat, die-zieh in deTyrWermeland , Weftermanland , Sudermanland en
rheenfehe-zee ftort.
Gothland. Men vind 'er veel ziiver- maar inzonNEMLINGEN, zie Remlingen.
NEMOROW, ftad in de heerlykheid Stargard in het derheid veel yzer- en zwavel- mynen. De inwoners zyn meeft alle yzerfmeden, en maken zo veel
Mecklenburgfche.
NEMOURS , kleine ftad in de Franfche provintie yzerwerk, dat zy alle andere provintien in Zweden
Gatinois aan de rivier Loing , benevens den titel daar mee voorzien kunnen.
van een hertogdom, 18. mylen van Parys, in een NERIEN, fteedje in Courland in de provintie Se«
vermaaklyke landftreek. Dicht daar by heeft Lo- migallien , niet ver van den oorfprong des riviers
dewyk XIV. de beyde rivieren de Loire en Loing Sufla.
NERING , vlek in voor-Pommeren aan de Mekdoor een ckoftbare gracht in elkander laten leyden.
Hier van voerde- een linie uit het huis van Savoy en lenburgfche grenzen, 5, mylen van Gripswalde.
NERMOUSTIER , NUIRMOUSTIER , klein Franfch
den naam, waar van de manlyke flam in 't jaar
1659.met hertogHenrik is uitgeilorven , ende laat- eyland in de Gafconfche-zee, dat tot Poitou be™
fte van dit geflacht, de hertogînne weduwe van Sa- hooit.
. N E R O S , MONTE DE N E R O S , zie Aman,
vpyen , Maria Johanna Baptiita , een gebore hertoNERSEN , heerlykheid en ftam-ftot der graven
gin van Nemours is te Turin ook in het jäar 1724.
overleden. Dit hertogdom is hier op den hertog van Virmoat, aan de rivier Nierfe, in 't aartsbisvan Orleans als een appanage van den koning ge- dom Trier.
NERSTEN, ftad in Semigailien in Courland.
geven.
NERVE, kleine ftad, 6. rnylen van Genua, waar
-NÊNTSLINGEN , marktvlek in 't markgraaffchap
Anfpach, den markgraaf van Anfpach en de heren onder zy ook behoort.
NERVIANO, kleine ftad aan de rivier Olava, niet
Schencken van Geyern in 't gemeen toekomende.
NEOMA, word van de Chinezen onder nun vreem- ver van de ftad Milaan, den graaf Foilati toeko*
de afgoden voor de voornaanifte Godin gehouden, mende*.

Donau-Eichingen in Zwaben s in het landgraaffchap
Bar.
NEIDSTEIN, flot in de opper-Palts, 2. mylen van
Sultsbach.
_ , A1,
NEIFFEN, kleine ftad en amt onder de A!b aan
de Steinach in't hertogaom Wurtemberg 3. myl van
Tubingen , waar by het fterke berg-ilot HohenNeifFen gelegen is.
.
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NEU vio, ri vier in Bifcayen , die by de flad Bilbao in Weftphalen, die zieh in de Abdy Corvey niet
heen loopt, en i. mylen daar van daan in de zee ver van Höxter in de Wezer ftort.
N E T T O , klaar, bedongen, het overfchot, waar
vale.
van niets meer afgaat, en waar van aüe onkoften
NERWINDEN, zie Neerwinden.
NFRZINSKOI, of NIEUCHEU , hooftftad van de reeds afgerekent zyn.
NETTUNO, vlek benevens een haven aan de kuft
Moskovifche provintie Dauria, aan de rivier Ner2a : zy is reedlyk fterk, en al haar inwoners zyn van Campagna di Roma , by Anzo in 't Pauflyk
zoldaten, dit ook handel op China dryven. Hier gebied.
woont de Mofcoviiche gouverneur over Dauria.
N E T Z E , N E T E C , N O T E Z , N U T H E , rivier, welke
NESEBACK, kleine rivier in achter-Pommeren , uit het meir by Croeswyk in groot Polen zyn oorfprong heeft, en zieh in de nieuwe-Marck boven
by Collin, vaît in de Jamundfche-zee.
NESITA, NESIS, klein eyiand by Italien, aan de Landsberg met de Warte verenigt.
kuft van de golf van Napels.
N E T Z E , kleine rivier in t hertogdom Lüneburg,
NbsLE, kleine ftad in het gebied van Santerre in ontfpringt in 't Kerfpel Dalenberg, loopt door het
Picardyen, benevens den titel van een marquifaat, Scharenbekfche, en valt by Tönhaufen in de Ilmeaan de kleine rivier Ignon, die zieh in de Somme nau.
NEVADA,SIERRA NEVADA, gebergte in Granada,
ontlaft.
NESSE , rivier in Thüringen, die in 't Erfurtfche en een deel van het gebergte Orospeda in Spangebied ontfpringt, en zieh in 't Eifenachfche in de jen.
NEUBANIA, zie Neußadt in Opper-Ongarym.
Werra ftort.
NEUBURG, hertogdom in de Beyerfche-kreits, 't
NESSE , een meir in het Schotfche graaffchap
Murray, wiens water, zo men zegt,nooit bevrieft. welk in twe delen beftaat, maar die niet aan malNESSELROTH , graaflyk ftamhuis by het fteedje kander hangen. Het weftlyke deel legt tuflehen
Sollingen in het hertogdom Bergen. De graven Zwaben en Franckenland , het ooftlyke tuflehen
van Neflelroth verdelen zieh in 3 linien, in die van Beyeren en de opper-Palts. Het hoort den keurStein, Ehreshofen, en in die van Rhade en Grim- vorft van de Palts toe, en een Paltfifche linie voert
daar van den naam, die 1685. na 't uitfterven der
bergen.
NESSEN, NESCHEN, ftad in de Ukraine, de Co- middelfte Paltsgraaflyke linie tot de keurvorftlyke
zakken toebehorende , benevens een ilôt dat de waardigheid geraakt is.
NEUBURG, middelmätige en welgeboude ftad in
Mofcoviters toekomt , die 'er een waywode op
het hertogdom van dezen naam aan den Donau,
houden, 14. mylen ten noord-ooften van Kiow.
NESTED, NESTVED , een Deenfch fteedje op het tuflehen Ingolftad en Donauwert, 3. mylen boven
eyiand Zeeland, legt aan de ooit-Zee en heeft een Ingolftad. Zy is gefortificeert en heeft een fchoon
flot. Ten ooften legt een hoge fchans, en andere
goede haven.
middelmätige veftingwerken, ook is de brug over
N E s TED T , zie Nie (lädt.
NESTORIANEN, waren ketters in de 5de eeuw, den Donau met een fchans voorzien. In 't jaar
wier hooft Neltorius was: zy leerden onder ande- 1703. nam de keurvorft van Beyeren deze plaats in,
ren , dat de H. Geeft alleen van den vader uitgaat, maar na de zege aan den Schellenberg 1704. quam
en de zoon tvve perfonen heeft, en één Wil, dien zy weer aan haar rechten heer.
zy na hun wyze uitleggen. Heiendaags zyn de NEI'BURG AAN DE I N N , ftad in opper-Ooftenryk
meefte Chrillenen in Mefopotamien , Chaldeen , aan de rivier Inn, heeft een flot en den titel van
Tartaryen, China en Ooft-Indien deze fekte toe- een graaffchap, 1. myl boven Paflau.
NEUBURG V O R M W A L D , (aan het bofeh) kleine
gedaan, en voeren ook den naam van Chaldeen.
Zy hebben hun Patriarchen, waar onder die van ftad en flot aan de Zwarte beek in de opper-Palts
in 't rent-amt-Amberg, tegen het Bohemer woud
Meful. de voornaamfte is.
NESWITZ, ftad in het waywoodfehap Novogro- gelegen.
NEUBURG, ftad in de neder-Elfas, anderhalf myî
dec in wit Ruiland in Littauen.
NETHE, twe rivieren in Brabant, de kleine en van Hagenau.
NEUBURG, ftad in Pomerellen in'tPoolfch-Pruisde grote Nethe genaamt. Zy verenigen zieh te
Lier, en nemen eindelyk den naam Ruppel aan, fen, aan de Weixel , tuflehen Thoorn en Dantwanneer zy zieh haaft in de Scheide wilien ont- zig.
NEUBURG, ftad in Brisgau, het huis van Ooftenlaften.
NETHO, NEETO, rivier in 't Napelfche gebied, ryk toekomende, die evenwel de Franflchen in den
aan de grenzen der provintien Calabria citra en Ol- vorigen oorlog genomen en gants verwoeft hebben.
tra.
NEUBURG, KLOOSTER-NEUBURG , ftad in OoNETOLICZ, ftad en flot in de Prachenfer-kreits
ftenryk, niet ver van Calenberg, 2. mylen boven
in Bohemen.
Wenen aan den Donau, daar het keyzerlyke hof
N E T P H E ÜBER DER K I R C H E N , enNETPHE U N T E R
dikwils
j s , en op Leopoldsdag den Godsdienit verDER KIRCHEN , zyn twee amten in 't vorftendom
richt. Tegen over op de andere zyde van den
NaiTau aan de rivier Siege
Donau is ook een ftad Neuburg, die wegen haar
NETSCHKAU , kleine itad in Voogtland, niet ver
vruchtbaren grond Koorn - Neuburg genaamt
van Plauen.
NETTE , N E T H A , kleine rivier in 't ftift Paderborn word.
"
D d dd
N £ U -.

J7$

NEU.

NEUBÜRG ; gefortiflceerde ftad op het eyland
Fuhnen, aan de grote Belt gelegen.
NEUBURG , Ciftercienfer-kloofter in Stiermarken.
NEUBURGER-ZEE ,lcgt in hct graaffchap Neuchastel in Z^itzerland.
,
, . .
NEUCHASTEL, kleine ftad aan de rivier Aifne op
het evland van Vrankryk.
NEUCHASTEL, kleine ftad m Normandyen aan de
rivier Arc in t gebied Caux, aan een rivier die in
de Bethune loopt.
NEUCHASTEL , kleine ftad in 't hertogdom Luxemburg.

NEU;
NEUDORF ] is een fterke fchans in neder-Ongaryen by Gran, welke de jebellen in den vorigen
oorlog aangelegt hebben , ~ en de keyzerlyke generaal Stahrenberg daar na ftormenderhand verovert
heeft.
NEUDORF, zie Jglo.
NEUE KRUG (Nieuwe kroeg) pas en toi een myl

van Bronswyk, op den weg naar Zelle.
NEVEN, onze lieve Neven, zo noemt de keyzer
de geeftlyke keurvorften.
NEUENAAR, een flot aan de Aar, benevens d^n
titel van een graaffchap in 't aarts-itift Keulen.
NEUENBURG, kleine ftad, amt en flot aan de rivier Ens in 't hertogdom Wurtemberg , 6. mylen
NEUCHASTEL, NEUFCHASTEL, vorftendom Neu- van Stutgard. Zy heeft de vryheid dat iemand die
enburg, 't welk benevens het graaffchap Valangin een man flag begaan heeft zieh aldaar 6. weken en
een kleine fouvereine provintie is, die ten weilen 3. dagen veilig mag ophouden
aan Franfche Comté, ten noorden aan het landNEUEN DAM , zie Dam in der Marck.
fchap Biel, ten zuiden en ooften aan Zwitzerland
NEUENDORF, amt en jufTren-kloofter in de oude
grenft. Dit land ftaat met de Zwitzerfche cantons marck-Brandenburg, dicht by Gardeleben, waar m
Bern, Lucern, Freyburg en Solothurn in verbond, noch 7. adelyke juffers wonen.
en begrypt 17. Kaftelanyen, welke alle, uirgenoNEUENHAUS , zie Neuhaus.
men de kaftelany Landcroon , den hervormden
NEUENHOF , NEUHOF , fchoon refidentie- fiot
Godsdienft zyn toegedaan. Het hoogfte gerechts- des abts van Fulda, die zieh hier by na meer ophof dezes vorftendoms beftaat uit 11. rechters, wel- houd als te Fulda.
ke uit de 3. landsftanden verkoren worden. De
NEUENKAU>EN , kleine ftad in't hertogdom Mecklandsheer moet de wetten bezweren onverbreeklyk lenburg, 5. mylen van Guitrow,
te zuîlen houden , en dan word hy van de drie
NEUENKIRCH, een amt en marktvlek in Franclandsftanden ingehuldigt. Voor dezen hoorde het't
geflacht Longueville uit Vrankryk t o e , maar toen kenland , in 't bisdom Bamberg.
NEUENSTEIN, adelyk Ilot en amt in neder*Hef«
de laatfte erfgenaam van dit huis 1694. ftierf, ontftond 'er een groot gefchil tuffchen de hertogin van fen, niet ver van Schwartzenborn.
NEUENSTEIN, amt en kloofter in't bisdom WurfsNemours en den prins van Conti,waar in de eerfte
de overhand behielt, en haar leven lang in 't bezit bürg in Franckenland.
NEUENSTEIN, Weine graaflyke refidentie-ftad en
van dit vorftendom bleef. Na haar dood is eindelyk uit de menigvuldige pretendenten dekoning van flot in Franckenland, den graaf van Hohenlohe toePruiffen in 't jaar 1707. voor een fouverein prins behorende.
N E U E N - W I E D , zie" Neu-Wied.
van Neufchaftel en Valangin » niet tegenftaande de
NEUER-GRABEN of NIEUWE V A A R T , zie Muhlvele dreigementen, die de Franfche gezant Marquis
de Puifieux zieh daar tegen liet ontvallen, van de rofe.
NEUFCHASTEL, zie Neuchaßel.
drie ftandendes vorftendoms gedeclareert. DehooftNEUF-HA VR E , hooftftad van een gebied in nieuwftad Neufchaftel legt aan een meir van den zelven
naam, en heeft een flot op een rots, waar op de Engeland, aan de rivier Rocheile, in noord-Amegouverneur zyn verblyf houd. Zy heeft haar eige rica, heeft een Parlement, en dry ft goeden handel
rechten, en ftaat voornaamlyk met het canton Bern met laken, linnen, planken en houttot den fcheepsin verbond, warom 00k haar in woners het burger- bouw.
NEUFMARCHE, ftad in Normandyen, aan de rirecht in de fiad Bern genieten. Uit dit meir kan
men in de meiren van Geneve en Biele, en ver- vier Epte'in 't gebied van Rouen.
NEUFVILLE, relidentie eener graaflyke linie van
volgens in de Aar en den Rhyn komen, 't welk de
iawoners zeer aan de hand legt tot den koophandel. Salm, die daar den naam naar voert, legt in Westerryk.
In 't jaar 1714. ontftond 'er brand.
NEVERS , hooftftad van het landfchap Nivernois
NEUCHASTEL , amt in 't hertogdom Tweebrugaan de Loire in Vrankryk. Zy is taamlyk groot,
gen.
NEU-CLOSTER, amt by Wismar in het Mecklen- en heeft een Ichone ftenebrug, een citadel, een
bailluagie en een bisdom, onder den aartsbiflchop
Jburgfche, den koning van Zwederi toekomende.
NEUDECK, flot en heerlykheid in neder-Crain, van Sens ftaande. Men maakt hier cierlyke glazen
en aardewerk. Voordezen heeft zy eige en beroemeen myl van Laybach.
NfcuDECK, bergfteedje aan de Voigtlantfche gren- de graven gehad, en is 1583. tot een hertogdom
zen , in de Elleboger kreits in Bohemen, de gra- en pairfchap verheven, gelyk zieh 00k een Jmie
ven van Noftits toekomende, daar men tinmynen van het hertoglyke huis Mantua hier van daan heitogen van Nevers heeft laten noemen.
vkd.
NEU G ARD, zie Novogorod Weiicki.
NEUBECK , een biftchoplyk Bambergfeh ,flot en
sunt in Franckenlaad.
NEUGARDEN, kleine ftad, flot, en amt in achNEUDENBURGJ zie Mdenburg,
te* Pommer en 9 tot het (lift of vorftendom Camin
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min behorende ', 4. mylen ten noorden van StarNEÜHAUS EN VELDEMHEIM , birTchopîyk Bambergs-amt in Franckenland in 't Culmbachfche aan
gard.
NEUGEBAU , NEUGEB/EUDE , (Nieuw gebouw) de Pegnits gelegen.
NETJHOF, markt vlek, voogdy en pas in 't markis een zeer ruim gebouw, een nur van Wenen, 't
welk keyzer Ferdinandus I. op de plaats, daar 1529. graaffchap Anfpach.
NEUHOF, NOWIDWORY ,' wonderlyk fchoon flot
by de Weenfche belegering des groten Sultans tent
had geftaan , naar 't fatfoen van die tent koftlyk in de Czaflauer kreits in Bohemen.
heeft laten bouwen. By de laatfte belegering 1683.
NEUHUS, kleine ftad in Courland, 6, mylen ten
is het gants verwoeft, en tegenwoordig worden 'er zuiden van Goldingen.
.
de buitenlantfche wilde dieren in bewaart,
NEUJANSKOI, groot flot in Sibérien aan de rivier
NEUGEDING , zie Finie.
Nelia boven de ftad Tumeen. Deze landftreek is
NEUHAUSEL , VIVAR , kleine maar zeer fterke zeer vruchtbaar, en over al van Ruften bewoont»
(lad in een moerafligen grond, 2. mylen van CoNEVIN, Had in Caernarvan in Engeland.
morra, en 11. van Presburg, aan de rivier .Neutra
NEUKHOSTEL, flot en heerlykheid in Grain aan
m opper-Ongaryen, in het graaffchap Neutra, die de Carft, 2. mylen van Trieft.
anno i663.onder het Turkfche juk quam,en 1685.
NEUKIRCH, ftad en heerlykheid in Klettgow,het
weer daar van bevryd wierd: maar 1704. vermee- canton SchafFhaufen toekomende, niet ver van dm
fterde de prins Ragoczy, als het hooft der Ongari- Rhynval.
fche misnoegden, deze plaats, en de keyzerlyken
NEUKIRCH , kleine ftad in Franckenland in het
hebben ze twe maal, naamlyk 1708. en 1709. ver- markgraaffchap Culmbach.
geefs belegert, tot dat zy eindelyk deze veiling na
NEUKIRCH, ftad en amt in het graaffchap Ziegeneen herhaalde harde belegering den 23. fept. 1710. hayn, aan de rivierGrenft in Heften.
met akkoort verovert hebben, doch alzo, dat op
NEUKIRCHEN, kleine ftad in Voigtland aan de
voordezen verkregen keyzerîyk pardon de bezetting Boheemfche grenzen, 3. mylen van Eger,ftaat on*
lieh tot krygsgevangen moeft overgeven. Deze der keur-Saxilche hoogheid.
veiling was een reguliere zeshoek, over al met moeNEUKIRCHEN , open vlek in het vorftendom Tropras en een diepe gracht o.mringt, zo dat zy voor pau in Opper-Sileiien.
een fleutel van opper-Ongaryen pafleert,en deOoNEUKIRCHEN , welgeboud vlek in Ooftenryk, 2. m.
üenrykfche grenzen voor den vyandlyken overval van Neuftad en 10. van Wenen, naar den kant van
dekt, maar de keyzer heeft 1725. de veftingwer- Stiermarken.
ken, om de grote onkoften te fparen, laten flechNEUKIRCHEN, markt vlek benevens een Pleegten.
ericht in Neder-Beyeren, onder 't rentamt StrauNEU HAUS' , flot en veiling in de Lyflandfche ingen.
NEUKÖNIGPOL , ftad in de Ukraine.
provintie Eflhen, aan de rivier W o p , waar in zieh
NEUMAGEN, flot en vlek aan de Moezel, 3.myL
de Scherm en Zarau ontlaften.
NEUHAUS , ilôt en heerlykheid in neder-Crain, van Trier.
NEUMARÇK, kleine ftad in achter-Pommeren,
11. mylen van Lay bach.
NEUHAUS , flot en heerlykheid in opper-Crain, tuflehen Stetyn en Pyrits, onder het amt Colbats
behorende.
by Neumärcktel.
NEUMARCK , welgeboud fteedje in Tyrol in Adige*
NEUHAUS , flot en koninglyk amt in Brandenland, 4. mylen van Trent.
burgs Pruiflen in Samland.
NEUMARCK, kleine ftad in't vorftendom Breflau,
NEUHAUS , flot en heerlykheid in Tyrol , den
4. mylen van Breflau in Silefien.
graaf van Wolckenftein toekomende.
NEUMARCK, een fchoon fteedje, benevens een
NEUHAUS , berg-flot van den Duitfchmeefter in
flot in Opper-Stiermarken.
Franckenland.
NEUMARCK, VASSERHELI, kleine en ope ftad aaa
NEUHAUS , flot, vlek en amt in 't Saxen Lauenburgfehe aan de Elf, 3. mylen van Lauenburg, de Marofch in Zevenbergen, daar de ftanden des
ryks in 't gemeen vergaderen. Zy word van Gereden keurvorft van Hannover toekomende.
NEUHAUS , HRADEE , fchone en welgebouwde formeerde Ongaren bewoont, die 'er een fchoon
Heren-ftad en flot benevens een Jezuiten collegie, Gymnafium hebben, hoewel 00k de Roomfch KaGymnaiium en queekichool in de Bechiner-kreits tholyken hier hun Godsdienlt durven houden.
NEUMARCK, een markt-vlek tuflehen ErrTurt en
in Bohemen , 14. mykn van Praag , den graaf
Raflènburg in Thüringen , onder het vorftendom
Czernin toekomende; hier zyn veel lakemakers.
NEUHAUS , ftad en arnbachtsheerlykheid in 't Weymar behorende.
NEUMARCK , vlek in Voogtland , niet ver van
vorftendom Coburg.
NEUHAUS , voortreflyk en fterk flot in 't bisdom Reichenbach.
NEUMARCKT, ftad benevens een pleeggericht in
Paderborn in Weftphalen, daar de rivieren Pader,
Lippe en Aime te zamen lopen, en daar zieh de neder-Beyeren, in 't rent-amt Lands-hut, 3. mylen
biffchop van Paderborn gemeenlyk gewoon is op te van Oettingen.
NEUMARCKT, kleine ftad en flot in de opper-Palts,
houden, wyî tuffchen den zelven en de (lad Paderaan het rent-amt Amberg behorende , legt omborn altyd grote onenigheden geweeit zyn.
NEUHAUS , amt op den Harts in 't Bronswykfche irent 2. mylen van AltorfF, en heeft een Pleeggericht,
gsbied.
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NEUMARCKT, kleine ftad in Poolfeh-Pruiifen ,aan
de rivier Dribents.
NEUMARCKT, ftad met een fchone Ovale kerk in
de Pilsner kreits in Bohemen.
NEUM^RCKTEL, neeringryk fteedje en heerlykheid in Opper-Crain, 2. mylen van Crainburg.
NEUMUNSTER, grootvlek in Holftein,het hertoglyke huis van Holftein behorende, waar in meeft enkele
voerlui wonen. Daar dicht by legt Warmsdorf,
waar by in 't jaar 1712. een gezondheids bron ontfprongen is, die aanftonds in 't zelve jaar zo men
zegt 224. perfonen gezond gemaakt heeft.
NEUNFOREN,voogdy in Turgow in Zwitzerland,
het canton Zurich toebehorende.
NEUNKIRCH, Bambergs markt vlek in Franckenland.
NEUPEUREN, flot en markt-vlek aan de rivier Inn
in opper-Beyeren aan het rent-amt München.
NEURENBERG , aanzienlyke en beroemde vrye
Ryksftad in Franckenland in Nordgau, die beveftigt,
groot en welgeboud is , 00k fterken handel dryft,
en van veel künftige handwerkslieden, wier arbeyd
men wyd en zyd verzend,bewoont word. Op een berg
in de ftad legt het flot de Keyzerlyke Burg genaamt.
De Pegnits loopt door de ftad, en deeltze in 2. delen, die door 11. fteiie, en 7. houte bruggen weer
aan een gehecht worden. Zy legt 9. mylen van
Bamberg, i$.van Würtsburg, 8.van Amberg in de
opper-Palts, 12. van Donawert, en 28. mylen van
Frankfort aan den Main. De Raad beftaat uit 42.
perfonen, waar onder 34. piaatzen met adelyken of
luiden van zeer oude familie, de overige acht met
zekere eerlyke handwerkslieden bezet worden, en
is alzo de regerings vorm een gematigde Ariftocraty. Deze Raad en deBurgery zyn Luiterfch, evenwel hebben de Katholyken 00k een kerk in het zo
genaamde Duitfche-huis. In 't jaar 1424. heeft keyzer Sigismundus deze ftad de Rykscieraden, naamiyk de keyzerlyke kroon , feepter , ryks-appel en
den rok enz. die by keyzerlyke kroningen gewoon
zyn gebruikt te worden, benevens veel andere heiligüommen in eeuwige bewaring gegeven. Het
Neurenberger gebied , dat tuffchen de opper-Palts
en de markgraaffchappen Culmbachen Anfpachlegt,
en waar over een land-pleger-amt gefielt is, is wyd
uitgeftrekt , en de Republiek moet by na even zo
veel aan Romermaanden geven als een keurvorft,
of als de aartsbiflehop van Saltsburg. De ftads regering is zeer verftandig, en byna gelyk de Republiek Venetien op een gematigde Aristocratie (Regering der beften) gefteld. De 34. adelyke Raadsperfonen worden in verfcheyde collégien verdeelt,
als in 26. burgemeefters, en 8. oude genannte ; uit
de eerfte worden weer 13. de oude, en 13.de Jonge burgemeefters of fchepens genoemt. Onder deceive is geen onderfcheyd, behalven dat uit de 13.
ouden 7. als een uitfehot die herren ältere of fiebenherren genoemt worden. Dit zeven-manfchap heeft
fcoven den verderen Raad verfcheyde voorrechten,
en moet billyk voor den grondflag van de gantfehe
Republiek gehouden worden. Het beftaat uit de 3.
overite ftads-hooftluiden, waar van 'er 2. te gelyk
lofunger- of lofungs herren ( loots-heren )' genoemt
worden, en die benevens den derden een byzonder
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cöllegie dor 3. heren overfte hooftluiden uitmaken,
welken de bewaring der ryksklcinodien, heiligdommen , itads-banier , geheime zegel , fleutel van de
ftads poorten , en veel andere zaken aanvertroud
zyn. By deze 3. overfte hooftluiden komen noch
vier andere perfonen desRaads, die dit cöllegie voltallig maken, en de gewichtigste en geheimfte zaken verhandeln, 00k in zware gevallen een uit de
oudfte burgemeefters daar toe nemen, waarom het
zelve naderhand de Raad van achten genoemt
word. Zo wel het oude als nieuwe burgemeefter
amt verwiflelt alle 18. dagen (alle 14. dagen geloof
ik heeft de fchryver willen zeggen) en kunnen alzo
alle 26. burgemeefters in een jaar aan de regering komen , uit dewelke verder de meefte amten vervult
worden, als de krygsraad, het landpleger-amt, de
voogdyfchappen, fcholarchen - kerken, opper- aelmoefen- en pleeg- amt, het beftier over de univerfiteit Altorf , het handwerks- rüg en cynsmeefters
amt, gelyk 00k het opzicht over den proviant,tol,
waag , bank4, lombard , tuighuis , en diergelyke
meer. De acht heren oude genannte hebben daar
en tegen de zorg over het bouw-amt, omgeld , de
aanneming der burgers en fchutters , fchot en lot,
molenamien en vêle andere. De volle Raad beftaat gemeenlyk uit 200. en meer perfonen, die genannte geheten, en uit de oude familien , koopluiden en handwerksluiden genomen worden. Deze
komt op Paafclimaandag by een , continueert de
raadsheren in de regering, verkieft nieuwe in plaats
van de overledtne, en heeft voor 't overige maar
burgerlyke zaken , als contracten , teftamenten ,
vrywillige giften, en diergelyke zaken te verhandelen. Daarenboven worden uit de S.handwerken,
als lakenmakers , leertouwers , goudfmeden, bontwerkers , vleefchbouwers , fnyders , brouwers en
Bakkers de acht van den kleinen Raad verkoren,
die nu en dan in den Raad komen, onder de adelyken plaats nemen, en in zaken die lyf en leven ,
vergeving der amten en fchattingen betreffen , vry
hun item geven. Hier op volgt het Confulenten cöllegie , dat uit ervare Rechtsgeleerden beftaat, den
Raad gevraagt zynde met hun advyzen dient , en
waar van de opperite meeitentyd onderkanceliervan
de univerfiteit te Altorf is,
NEUKEN BERG , BURGCRAAFSCHAP. Is door key-

zer Hendrik IV. in 't jaar 1060. opgerecht, en de
graven van Vohburg eerft opgedragen. Dit gewichtige ami beflond in het houden van het hoogite
Ryksgericht in den naam des keyzers. Daar na is
het aan de graven van Zollern geraakt, van welke
de tegenwoordige markgraven van Brandenburg afftammen, en deze voeren noch hedendaags den rite! als burggraven van Neurenberg. Toen de burggraaf Frederik de VI. in de 15. eeuw onder de regering van keyzer Sigismundus keur-Brandenburg
kreeg , en hier toe een grote fomme gelds no dig
had, verkocht hy met bewilliging van den keyzer
aan de ftad Nenrenberg in 't jaar 1427. den Burg in
de ftad, benevens de waag, enige cynfen en inkomften, als mede andere gerechtigheden, maar hielt
het burggraaffchap zelfs, de geeltlyke en wereldlyke lencn, de wildbaan, het geleide buiten de ftad,
bene-
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!>enevens andere rechten en goederen, die in den
koopbrief niet uitgedrukt waren , aan zieh. Hier
over zyn naderhand tuffchen de volgende burggraven ende ftadNeurenberg grote gefchillen ontftaan,
nademaal de burggraven hun aan zieh behoude rechten rerder hebben willen uitbreyden , en de ftad
daarentegen zulks geordeelt heeft haar vryheid nadelig te zyn. Voor 't overige word her burggraaffchap van de beyde hoogvorftelyke huizen vaifBayreuth en Anfpach in gemeenfehap bezeten.
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NEUSTADT , ftad in Wagrien in Holftein, aan
den Lubeckfchen zee-boezem , den hertog van Holftein toekomende.
NEUSTADT, kleine ftad in de Aartsbergfche kreits,
in 't amt Hohenftein, 4. mylen van Dresden.
NEUSTADT,kleine ftad aan de kleine rivier Brudnits in 't vorftendom Oppelen in Opper-Silefien, 3.
mylen van Neiße. Zy is na de hooftftad Neifle de
fchoonfte en volkrykfte van dit vorftendom, dryft
fterken handel met garen, en niet ver daar van legt
NEURENBURGER W O U D , zie Anfpacher Woud.
de oude veiling WogendrufTel op een heuvel.
NEURHADE , klein fteedje in het graaffchap
NEUSTADT, kleine ftad in neder-Heflen , den
Marck niet ver van Altena aan de Lenne , hoort keurvorft van Ments toebehorende.
den koning vanPruiflen toe.
NEUSTADT, kleine ftad in het graaffchap Marck,
NEURODA, fteedje in het graaffchap Glats in Bo- tegen de Weftfaalfche grenzen.
hemen.
NEUSTADT, WENER NEUSTADT, beveftigde ftad
NEURY, zie Newry.
benevens een flot en diergaarden in neder-OoftenNEUS, kleine en welbeveftigde ftad in het aarts- ryk aan de Ongarifche grenzen, 8. mylen van Webisdom Keulen aan denRhyn, daarhy de rivier Erpt nen. Zy is met 3. water - grachten verfterkt, en
inneemt.
kan geheel onder water gezet worden, ook heeft
NLUSALA, kleine ftad aan de grenzen van opper- zy een biffchop, die nu onder den aartsbiftchop van
Lufatien, niet ver van Stolpen, keur-Saxen toeko- Wenen ftaat. Dezelve is tegenwoordig de graaf
mende.
Joh. Mauritius Guftavus van Manderfcheyd-BlankenN E U S , CAP DE N E U S , ofLiNDENEs, het uiter- heim.
fte voorgebergte ten zuiden in 't koningryk NorNEUSTADT,ftad in opper-Beyeren, daar de rivier
wegen.
Abenft in den Donau valt, 12. mylen van MünNEU-SALTS, open fteedje aan de Oder, in het Si- chen , onder wiens rent~amt zy ook behoort.
lefifche vorftendom Glogau, de koninglyke kamer
NEUSTADT, ftad en vorftelyke refidentie-plaats
in Silefien toekomende , die daar een beroemde in 't hertogdom Wurtemberg in Zwaben aan de rifoutkeet .en ftapelrecht heeft.
vier Kocher, daar hier een brug over legt. Zy heeft
NEUSALTZE , klein fteedje in opper-Lufatien 2. in 't gemeen den bynaain van Neuftadt ander Linmylen van Budiflln, dat in't jaar 1668. voor deBo- den, naar een zeer groten en wyd uitgebreyden
heemfehe ballingen van Hiob van Saltza als grond- lindeboom, waar van de ftam 13. eilen dik is, en
heer geboud is.
de takken op 100. pylaren ruften, zo dat men 'er
NEU-SALTSWEDEL , zie SoUwedel.
markt onder houden kan. Hier na word een neven
NEU SCHLQS , zie Nyflot.
linie uit het huis Wurtemberg de Neuftädtfche geNEU SCHLOS , fchoon flot en kleine heerlykheid noemt, en de tegenwoordig levende hertog daar
In Sileüen , in de flandsheerlykheid Milirfch , een van hier Carolus Rudolphus.is geboren den jo.mey
graaf van Maltzan, die daar zyn verblyfhoud, toe- 1667. en heeft zieh in den laatften Brabantfchen
behorende.
oorlog als Deenfch generaal beroemt gemaakt. Hy
NEU SCHLOS , fchoon flot benevens grote vyvers, volgde zyn overleden heer broeder Frederik Auguit
by de Boheemfche Lippa, in de Leutmentfer kreits den 6. Auguftus 1716. o p , en is tot noch toe onin Bohemen.
gehuwt. De weduwe van den overleden hertog is
NEU SCHLOS, flot in dezelve kreits, eenmyl van Albertina Sophia, een dochter van Cafimier, laatLeippa.
ften graaf van Eberftein; zy is den 20. Mey 1661.
NEUSIEDLER-ZEE , legt in neder-Ongaryen , aan geboren.
de kleine ftad Neufiedel, een myl van Oedenburg,
NEUSTADT, kleine ftad en flot in 't vorftendom
is een vifchryk meir.
Calenberg aan de Leine, 3. mylen van Hannover,
NEUSOL , bergftad in opper-Ongaryen , aan de den keurvorft van Hannover toekomende, voorrivier Gran by een heuvel , waar op een fterk flot deze was het een veiling » die naderhand geflecht
legt. Zy heeft 4. voorfteden, en het opper-gericht is. Zy word ook Neuftadt am Rübenberge genoemt.
over de Ongarifche bergfteden, ook is hetomleggenNEUSTADT, kleine ftad aan het Bieler meir in
de land ryk van koper en quickzilver.
Zwitzeriand, den biflehop van Bazel toekomende,
NEUSTAD, flad in opper-Ongaryen, die wegens maar ftaat onder befcherming van het canton Bern.
haar goud-en zilver-mynen en wegensde rount be- De burgers hebben het zonderling recht dat zy ook
roemt is, hier anders ook Nagibania. Zy legt aan burgers te Bazel zyn.
'NEUSTADT, kleine ftad en veiling in Moravien,
de rivier Zazurd aan de Zevenbergfche grenzen.
NEUSTADT, fraaie en fterke ftad en flot op een in de Olmutzer kreits.
NEUSTADT , vorftlyk luft- en jacht-huis in het
berg in Bohemen , in de Konmggratzer kreits, tufhertogdom Mecklenburg , daar hertog Chriftiaan
fchen Jaromir en Mitwald,
NEUSTADT, fteedje in de Meifnifche kreits, een Lodewyk,na dat de ftad Grabow benevens het flot
myl van Biilchofswerde, keur-Saxen toekomende, 1725. 't eenemaal in de afch gelegt was, zyn refidentie genomen heeft.
il 1708. afgebrant.
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NEUSTADT, kleine ftad in Thüringen, een my!
ten noorden van Nordhaufen.
.
n
NEUSTADT AAN DE AISCH, kleine ftad en flot in
Franckenland, aan de rivier Aifch, tot het Culmbachfche gebied behorende. Zy heeft een opperamt, en legt c. mylen van Neurenbe g.
NBUsTAêTAâ H DBpossE,meuwileed,ei en amt
in het graaffchapRuppm m de Miadeimarcks J:Brandenburg. P e koning van Prumen heeft hier een
fchone glas- en fpiegel-hut papiermolen , yzerwerk,
en andere diergelyke manufaäuren laten aanleggen.
Deze plaats word van enige ook onder Pnegnits
gcrekent.
NEUSTADT AANDENHAARD , ftad en opper-amt in

de neder-Palts in Speyergow , hier groeit goede
wyn.
NEUSTADT AAN DE HEYDE , kleine ftad en amt

in 't vorftendom Coburg, 3. uren van de (lad Coburg. In de landkaarten word het in 't gemeen
Neuftädtel genaamt.
NEUSTADT AAN DE KREMPE, zie Neußädtlem.

NIUSTADT AAN DS O R LA , hooftftad

van de

Neuftadtfche kreits in Oofterland, van middelmatige grootte, die tegenwoordig, na de dood van den
hertog van Zeits, keur-Saxen toekomt. Zy heeft
een nieuwgeboud flot binnen de ftad, waar op hertog Frederik Hendrik van Saxen-Zeits, die Anno
1713. geftorven is, refideerde, en buiten de ftad
het flot Arnshaug-op een berg, naar 't welke het
amt aldaar den naam voert. Gemeide hertog had
by zyn 2de gemalin Anna Friderica, dochter van
hertog Philippus Ludovicus van Holftein-Wiefenburg, die hier noch refideert, prins Mauritius Adolphus geteelt, welke den r. decemb. 1702. geboren,
tot den Roomfchen Godsdienft is overgegaan, en
den geeftlyken ftaat aangenomen heeft.
NEUSTADT AAN DE RUWB CULMEN, vlek en amt

in Franckenland, den markgraaf van Bareuth toe
körnende, 't Heeft den naam naar twe bergen daar
het aanlegt.
NEUSTADT AAN DE SA AI. IN FRANCKENLAND,

ftad in 't bisdom Wurtsburg, legt een myl van Munnerftadt , is van middelmatige grootte , en heeft
binnen den ringmuur een flot, gelyk ook een over
oud flot buiten de ftad op een berg, de Saltsburg
genaamt.
NEUSTADT-EEERSWALDE,ftad in deMiddelmarck

NEUST,€DT£L, zie Rudolphswert.
NEUSTADTGEN, zie Frederiksßad,

NEUST/EDTLEIN, kleine ftad onder aan devesting Breuberg in Franckenland, de graven van Erpach en de graven van Löwenftein in gemeenfchap
toekomende.
NEUSTVEDTLEIN, NEUSTADT AAN DE KREMPE,

kleine ftad in 't Hennebergfche, tot het vorftendom
Coburg behorende, word ook anders vorm Walde
of aan 't bofch bygenaamt.
NEUST^DTSCHE KREITS , is een deel des keur-

vorftendoms Saxen, en deszelfs ingelyfde landen,
ora de beyde rivieren Orla en Elfter, tulTchen Oofterland en Voigtland gelegen. Het beftaat uit de
fchrift- en amt- gezetene ridderfchap, en de drie
amten Arenshaug, Weida, en Ziegenruck, welke
voordezen den hertog van Saxen-zeits roebehoorden,
m aar tegenwoordig onder keur-Saxifche hoogheid
ftaan.
NEUSTEDT, berg flot en heerlykheid in opperStiermarken, niet ver van Rottenmann.
NEUSTIFT,kloofter der reguliere kanunniken van
St. Auguftyn in Tyrol, by Brixen.
NEUSTIFT, Premonftratenzer Proosdy in het bisdom Freyfingen in opper-Beyeren, daar zieh de
Mofach en lier verenigen. De heerlykheid Eber«
ftorff onder Ens hoort 'er toe.
NEUTEICH, fraai fteedje aan de rivier Schwente
in Poolich Pruiflen, in de grote Werder.
NEUTRA , biflchoplyke ftad in opper-Ongaryen,
aan de rivier Neutra. Deze omringt het op een
rotzigen heuvel gelegen flot benevens de boven en
benede ftad, zo dat hetbyna als een eyland uitziet.
De tegenwoordige biilchop is deGraaf Ladiflaus Adam Erdödi.
NEUTRAAL, is die gene die het met geen party
houd, maar onzydig is. Daar va*i noemt men neutraliteit , wanneer zieh een vorft of mogentheid by
tyden van oorlog verklaart, dat hy zieh m de zwevende gefchillen niet wil mengen, maar vriend van
beyde de partyen blyven. Zo zyn in den laatften
oorlog over de Spaanfche fucceiTie de Paus, de Republieken Venetien en Genua benevens de Zwitzers
neutraal gebieven , en in den laatften Noordfchen
oorlog tuflehen Polen , Zweden , Mofcovien , en
Denemarken wierd zo wel op den Ryksdag te Regensburg , als ook in den Haag door de hoge
Bondgenoten diergelyke neutraliteit voor de Duitfche provintien gefloten ; doch dewyl Zweden de»
zelve niet wilde aannenien,maar zyn vyanden zon»
der onderfcheyd waar hy ze vond vervolgen, quam
dit werk tot geen volkomen befluit, maar het oorlogs toneel wierd in Mecklenburg, Holftein en Pommeren geopent. OndertufTchen befloten de hoogc
Geallieerden tot dekking der andeie Provintien een
leger van 20000. man te onderhouden, en zieh daar
van in tyd van nood te bedienen.

Brandenburg aan de rivier Fuhne, daar een colonie
van Zwitzers, ook een blik- yzer- en koper-fabryk
is, Het een deel van de ftad, daar het raadhuis cn
de kerk ftaat, hiet Eberswalde, en legt aan den
berg Drakenkop genaamt; het andere deel word
Neuftadt genoemt.
NEUSTADTEL, kleine ftad aan de Nabe in de opper-Palts, den vorft van Lobkowits onder den titel van het vorftlyke graaffchap Sternftein, als een
önmiddelyk ryksleen toekomende.
NEUTRALITEITS-TROEPEN, was een legertje dat
NEUST/EDTEL, kleine ftad in Silefien, de Jezoiten toekomende, en in 't vorftendom Glogau gele- tot onderhouding der ruft in 't Roomfche ryk en
Polen gedurende den Noortfchen oorlog van le hogen , 6. mylen van Sorau.
NEUSTADTEL, berg vlek in de aartsbergfche kreits ge Bondgenoten in 't jaar i7i2.opgerecht wierd, en
beftond hetzelve uit 19600.man, waar voor de fte*
m Meißen, eicht by Sehneeberg gelegen.
den
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<!en Lübeck en Hamburg liet gefchut cn voorraad
NEWPORT , vlek in het graaffchap Mommouth,
leveren zouden, maar het is nooit volkomen in 't benevens een flot en goede haven in Engeland.
veld gebracht.
NEWRY, vlek in het graaffchap Downe, in de
NEUWEILER , kleine Had in de nederElfas aan de Ierfche provintie Uliler, heeft zitting en ftem in 't
Lotteringfche grenzen, een myl van Elfas-zabern. Parlement.
NEWTON , heerlykheid in Schotland, in het graafNEUWEIL, vlek en abdy in de neder Elias.
fchap Lothian. Daar legt ook een ilad van dezen
NEW-ABERDON, zie Aberdon.
NEWAPK, ftad in Nottinghamshire in Engeland naam in Engeland, in de provintie Devonshire.;
aan de rivier Frent, heeft zitting en item in 't Par- ook een in de provintie Montgomery aan de rivier
Saverne ; noch een op het eyland Wight.
lement.
NEWBAM, Had in Glocefter in Engeland.
N E X , kleine Deenfche ftad op het eyland BornNEWBERRY, ftad in Berkshire in Engeland.
hohn.
NEWBURY, (lad op het eyland Angleley in EngeNEYDECK , een Bambergfeh flot en amt in Francland.
kenland.
NEWCASTLE , hooftftad der provintie NorthumNEYDING, kleine ftad aan den Donau, in het
berland aan de rivier Tine in Engeland. Zy is ge- graat'fchap Furftenberg in Zwaben.
fortitkeert, en heeft een haven aan de mond der
NEYLAND, ftad in Engeland in de provintie SufT i n e , daar grcte handel gedreven word, voorriaam- folck aan de rivier Stoure, daar hier een brug over
lyk met ileenkolen, warom zy een der rykfte He- legt.
den van noord-Ergeland is.
NEYPERG , zie Schweizern.
NEWCASTLE, kleine ilad in Stafford in Engeland,
NEYTRA, zie Neutra.
aan de rivier Line, die zitting en dem in 't ParleNIANCHEU, ftad aan de rivier Che in de provinment heeft.
tie Chekiang in China.
NFWCASTLE, (lad in Engeland in de Provintie
NIAS , redelyk bewoont eyland in de AziatifcheCaernarvan ; daar legt ook een ilad en heerlykheid zee , een myl ten weiten van Sumatra , dry ft
van dezen naam in het graaffchap Dublin, in dé weynig handel.
leriche provintie Leinfter.
NiBiANo, kleine ftad aan de rivier Tidone in het
N E W E S T , (lad in Glocefter in Engelanâ.
Piacentynfche gebied, is een ryksleen.
N E W F O N D L A N D , HEF NIEUW ONTDEKTE L A N D ,
NiBURGjfterke Deenfche ftad,benevens een oud
20 worden in noord-America de eylanden in den vervalle ilot op het eyland Fuhnen aan de grote
zeeboezem van St. Laurens en op de rivier Canada Belt, 3. mylen van Odenzee. Zy heeft een goede
genaamt, waar onder de eylanden van St J a n , As- haven, en de overvaart over de grote Belt naar
fumtion en Caap Breton de voornaamiien zyn. Zie Zeeland.
Terre Neuf.
Nie A BOR , zie Nicubar.
NEW-FOREST, groot bofeh in Engeland, in de
NIC/EA , ftad aan het kleine meir Ifnich in Nato-'
provintie Hantshire, dat 30. mvlen in den omtrek lien, in Bithynien in Azien, benevens een aartsheeft.
bisdom ? is beroemt door verfcheyde concilien die
NEWGATE, een poort, tooren en gevangenis te daar gehouden zyn. Hedendaags word zy ihnit of
Londen , v/aar in de misdadigers, die het leven Ifnich genaamt, en legt aan't eindvan een kleinen
verbeurt hebben, opgelloten worden. Daar en te- zeeboezem.
gen is 'er een andere gevangenis, Ludgate genaamt,
NICARAGUA, provintie in de audientie Guatimala
voor d^ fchuldenaars die niet betalen kunnen, waar in nieuw-Spanjen in noord-America, tuflehenHonin zy zo lang blyven tot de fchuld voldaan is, en duras en Cofta Ricca. Men noemt ze ook nieuwderhalven meeft alle faun leven lang gevangen zit- Leön, en de hooftftad daar in hiet Leon Nicaraîen.
gua. Het grootfte meir daar in word ook Lac di
NEWKWER, een gracht te Londen, waar door Nicaragua of de Grenade genoemt , en verenigt
het noordlyke deel dezer ftad met water voorzien zieh met de Noord-zee. £)it landfehap is vruchtword, en die uit 2. bronnen in Harfordshire by de baar van boomwol, heeft enige vuurfpuwende ber«,
60. mylen voortgeleyd word.
gen, en de inwoners zyn heel verftandige en gemanierde menfehen.
NEW-LONDON, Z\Q Boßon.
NICAÄIA* eyland van den Archipel, tufîchen de
NEW-MARKET, ftad in Suffolk, als ook een aneylanden. Samo, Naxia, Chio en Patmos gelegen,
dere in Cambridgeshire in EngeJand.
NEWNEHAM, liad in het graaffchap Monmouth en de Türken toekomende. Het heeft een zeer
vruchtbareri gtond, 40. mylen in den omtrek, eh
in Engeland, aan de rivier Saverne.
NEWPORT, hooftftad van het eyland Wight in wierd voor dezen Icaria genoemt.
NICASÏRO, kleine ftad in Napels in Calabria olEngeland: niet ver daar van is het ilot Caresbrok,
dat haar tot een citadel dient. Zy zend gedeputeer- tra, benevens een bisdom, onder den aartsbiffchop
van Reggio behorende.
den in 't Parlement.
Nicfc, zie tiizza.
NEWPORT , twe fteden in Engeland , de eene
NICKÊUBËRG, grensftad in de Leutmeritfer kreifs
legt in Pembrockshire in 't vorftendom Wallis, en
de andere in Buckinghamshire aan de rivier Oufe, in Bohemen > aan de Mifnifche grenzen, daar .men
tin graaft.
by twe bruggen die 'er over leggen.
Ni-
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NICLAASBURG, ftad in Moravien aan de Ooftenrykfche grenzen, benevens een flot, den vorit van
Dietrichitein toekomende, is 1719- t e enemaal a *'
gebrand.
Nico BAR , zie Nieubar.
NicoPiNG, Zweedfche ftad, flot en haven, e n
de hooftftad van Sudermanland, 9.Zweedfche mylen ten zuid-weflen van Stockholm , daar de fchepen eeboud, en daar na buitenflands gevoert worden. Men fpreekt hier het bette Zweeds.
NicoPiNG, flad op het eyland Faliler in Denemarken, benevens een fterk ilot en goede haven aan
de ooft-Zee.
NicoPiNG, Deenfch fteedje op het eyland Mors
in noort-Jinland aan de rivier Limfiord, tot het
flift Alburg behorende : daar is noch een kleine itad
van dezen naam op het eyland Zeeland.
NICOLAITEN, Chriften-ketters in de eerfle eeuw,
wier hooft Nicolaus van Antiochien ten tyde der
Apoftelen leerde, dat alle hoerery en onkuisheid
een noodzaaklyk middel was om de eeuwige gelukzaligheid te erlangen. Zy brachten hun leer met
duiftere woorden voort, en Melden het met dromen en gezichten. Van hen ftarnden de Gnoftyken, Ebioniten, Stratiotici, Levitici en Borboriten
af.
NicoLSTADT, kleine flad in het hertogdom Liegnits in Silefien. Voor dezen heeft zy ryke mynen
gehad, maar gelykt tegenwoordig niet qualyk naar
een dorp.
NICOMEDIA, in 't gemeen Comidia en van de
Türken Ismid genaamt, een flad in Bithynien in
klein Azien, aan de golf van Nicomedien, daar de
graaf Teckly 1705. geltorven is, en welke plaats
benevens é.grote dorpen 1719. door een aartbeving
by na gants verzonken is.
NicopoLis, flad in Armenien in Azien, die een
biflchop heeft, onder den aartsbiflchop van Sebafte
flaande.
NICOPOLIS , flad benevens een flot in Bulgarien,
waar door de Donau ftroomt. Hier kregen de Christenen i n ' t jaar 1583. een zware nederlaag, nademaal 'er 20000. derzelver door de Turcken verflagen wierden.
NICOPOLIS, kleine Turkfche flad en flot in Romania.
NICOSIA , ftad in Sicilien, in Val di Demona.
NICOSIA, hooftflad van het eyland Cyprus, en
de reiidentie-plaats des gouverneurs van het eyland,
benevens een aartsbisdom. Zy heeft drie mylen in
den omtrek, en legt in een vruchtbare landltreek,
maar is niet heel volkryk. *
NICOTERA , kleine ftad aan de golf van Giola in
Calabria Oltra in Napels , benevens een bisdom,
onder den aartsbiflchop van Reggio behorende.
NICOYA , kleine ftad aan de rivier van den zelven
naam in de provintie Cofta Ricca in nieuw-Spanjen
in noord-America , legt zeer bequaam tot den
fcheepsbouw, en de meefte inwoners zyn timmerluiden, die nieuwe fchepen bouwen en oude calfateren; 00k worden hier goede lakens gefabriceert.
NicsrA, zie Nacbßa.

NIC, NID. NIE.
NÏCUBAR, verfcheyde grote en kleine eylanden
m de Aziatifche-zee, 3. mylen noordwaarts van het
eyland Sumatra, waar op veeî Ambre Gris gevonden word, en wier inwoners met alle natien handelen. Tuflchen deze eylanden en Sumatra word
de zee het canaal van Nicubar genaamt.
NICY, flad in Savoyen, 4. Franfche mylen van
het meir Geneve.
NIDA , kleine rivier in klein Polen, in het waiwoodfchap Sendomir, ontlaft zieh beneden Viflicza
in de Weixel.
NIDDA, graaffchap in Wetteravien , den landgraaf van Heflen-Darmftad toekomende. De hooftflad hiet 00k Nidda, en daar word veel zout gemaakt, zy heeft 00k een fraai flot aan de rivier
Nidda.
NIDDA, rivier in het graaffchap van den zelven
naam in Heften, die by Schotten in Wetteravien
ontfpringt, en zieh te Höchft in den Mayn ontlaft.
NIDE ROMANDE, NIDE ALLEMANDE, ZO hieten

2. kleine rivieren in Lotteringen , die zieh by Nidbruck verenigen, en beneden Vaudrevange in de
Saar vaîlen.
NIDECK, ftad en fterk flot in 't hertogdom Gulik, aan de Eifelfche grenzen, aan de rivier Roer,
5. mylen van Keulen.
NIDECK, NIDEGGEN, flot en vlek in Zwaben,
aap de rivier neder-Arg , tuflchen Trauchberg en
Wolffieck, de graven van Waldpurg toekomende.
NIDECK , keur-Hanovers amt in 't vorftendom
Calenberg, naar den kant van Eisfeld gelegen.
NIDESDALE, zie Nithesdale.

NiDRosiA, rivier in Noorvvegen in de provintie
Drontheim, die zieh in de zeeltort.
NIEBLA , kleine en oude ftad aan de kleine rivier
Tinio in Andaloufien in Spanjen , benevens een
oud flot en den titel van een graaffchap, den hertog van Medina Sidonia toekomende.
Ni ED, zie Nidda.
N I E D A U , zie Nydau.
N I E D E N A U , zie

jilenfeld.

NiEDENSTEiN, fteedje en amt in neder-Heffen,
het fteedje legt voor den Langenberg, dat een hoog
gebergte is.
NIEDER A U L A , marktvlek en amt in 't vorften-

dom Hirfchfeld in Heften, 2. uren van Hirfchfeld.
NIEDER-ERECHEN , vlek, 2. uren van Runckelen, in 't aartsbisdom Trier.
NIEDER-BRUN, vlek daar twe gezondheids-bronnen zyn., den graaf van Hanau toekomende.
NIEDERBURG, Benediktyner nonnen-kloofter by
Paftau aan den Donau.
NIEDERLAGEN, of NIEDERLAGS VERWANDTEN,

worden inWenen de Wiflelaars en voorname koopluiden genoemt, welke, fchoon zy niet van den
Roomfchen Godsdienft zyn, evenwel vryheid hebben om daar te wonen.
NIEDERLAGS-GERECHTIGKEIT, zie Stapel-recht.

NIEMBURG , koninglyke ftad in de koning-gratzer
kreits in Bohemen, is met een goeden muur en
dubbele grachten omringt , en legt 6. mylen van
Praag aan de Elve,
NIE-

NIE.
.„ NÎEMECK, kleine ftad aan de Ada, in de Saxifche keur-kreits, niet ver van Beltzig.
NIEMECKZ, NIMIECK, veiling in Moldavien aan

de Zevenbergfche grenzen.
NIÉMEN, MEMEL, rivier welke by Slonim in het
way woodfchap Novogrodec in Litthauen ontfpringt,
zieh beneden Tillein drie armen deelt, vvaar van
de eene de Rufs, de andere de Gilge, en de derde
de Wipe genaamt word, en zieh door verfcheyde
monden in het Courfclie Haf giet.
NIEMF.RDEL, flot en fteedje in de nieuwe-Marck
Brandenburg.
NIEMSI , kleine (lad en flot in Walachyen > wierd
1716. door de keyzerlyken bezet.
NIENBURG, kleine iiad in *t hertogdom Mecklenburg , niet ver van Wismar.
NIENBURG, (lad en veiling aan de Wezer, dicht
aan het graaffchap Hoya.den keurvorft van Hanover na de dood des hertogs van Zelle toekomende.
NIENBURG , flot en amt in 't vorftendom Anhalt,
den vorft van Anhalt-Zerbfl toekomende.
NIENCHEU, grote iiad in de provintie Chekiang
in China, onder wier gebied noch verfcheyde fteden hören.
NIENHAUS, zie Neuhaus.

NIE.
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NiEPER , zie Dnieper,
. NIERSE, rivier in het aartsbisdoni Keulen, die
te Gennep in de Maas valt.
NIESSEWA, kleine flad in Litthauen, in het waiwoodfehap Poloczk.
NIESTADT, kleine flad op het Deenfche eyland
Laland.
N I E S T E N , N I S T E N , flot en amt in Franckenland,
in het itift Bamberg, boven de ftad Weismann.
N I E S T E R , zie Dnießer.

NIETINGEN, zie Nürtingen,

NIEVA, is de grote rivier of vaart, waar door
zieh het rneir Ladoga by Petersburg in den Finlandfehen zeeboezem ftort.
NIEVALOS, fterk flot in Arragon in Spanjen, 2*
uren van Calatajud , wierd Anno 1706. door de
troepen van den hertog van Anjou ftormenderhand
verovert.
NÏEUCHEN, zie Nerzinshi.

NIEVES, een van de Antillifche eylanden Barlovento in noord-America, waar op de Engelfchen
een fort en enige coionien hebben.
NIEULET, kleine Franfche vefting in Picardyen*
die door een moeras van Calais afgefcheyden word.
NIEUW ALBION, zie Albion.

NIEUW ALEXANDRIA , ftad in Syrien aan de Mid-

NiENHOF, amt en jachthuis in de nieuwe Marck delantfche zee in Azien, die niet ver van AîexanBrandenburg, niet ver ten ooften van Falckenburg, dretta legt, en door de Venetiaanfche koopliedea
gebouwt is.
dicht aan de Poolfche grenzen.
NIEUW AMSTERDAM, zie Manhate,
N1ENHU5EN, kleine ftad in Lyfland,in deDorptNIEUW ANDALOUSIEN, zie Paria.
fche kreits.
NIEUW ANGERMUNDE, zie Angermunde.
NIENKEUCKE ,is maar een kerkdorp vaneen adeNIEUW BEKEERDE »worden inVrankryk die gene
îyk rechts-gebied in de provintie Stormarn in Holftein, in de Krempemafch, een half myl ten noor- genaamt, die voor weinig jaren door de dragonders of andere dwangmiddelen op koninglyk bevel
den van Krempe.
NIENOVEN, kleine ftad in O often ryks VI aan de- van het hervormt geîoof tot den Roomfchen Godsren , in 't gcbied van Aloft aan de rivier Dendre, dienft gedwongen of bepraat zyn. De meefte daar
van heeft men in Languedoc en in het gebergte
tuflehen Bruflel en Oudenaarde.
NIENOVER, keur-Hannoverfch amt-en jacht-huis Sevennes.
NIEUW-BERNAU, zie Bernauicken.
in Soiling, in 't hertogdom Calenberg, by üflar op
NIEUW-BR ANDENBURG , zie Brandenburg,
een berg.
NIEUW-BRISACH, zie Brifach.
NIENSCHANS, was voordeze een Zweedfche vesNIEUW-BRISTOL , zie Brißol.
ting aan de Ooit-zee, die Carelien en Ingermanland
NIEUW-BR IT TAN NiEN , zie Eßmland.
van elkander fcheydde , goeden handel dreef en
NIEUW-BUCHAU , kleine ftad in het Mecklenburg-»
ryke inwoners had. Zy wierd 1703. door deMoscoviters verovert, en de Czaar heeft, na dat hy een fche, 3. mylen van Mecklenburg, daar de konmg
kleine myl daar van daan Petersburg aangelegt had, van Denemarken, toen hy 1711. naar Pommeren
deze plaats te enemaal laten flechten, zo dat de trok, zyn hooftquartier had.
NIEUW CARTAGENA, zie Cartagena.
bouwitoffen van de afgebroke huizen tot den aanNIEUW CASTILIEN, zie Caßilien en Terra Firma.
bou der (lad Petersburg gebruikt, de inwoners geNIEUW CELL , zie Cell.
vangen weggevoert, de ongetroude dochters door
NIEUW ©ENEMARKEN, landfehap in noord-Amede Gzarin, de princes Menzikof en andere voorname vrouwen in dienft genomen, en naderhand rica aan de Duitfche-zee.
NIEUW-ELSBURG, fterk Zweedfch flot in de hauitgehuwt zyn.
Ni EN STADT, een marekt vlek aan den Harts, in ven van Gothenburg in weft-Gothland.
NIEUWE MARCK, een provintie van de Marckhet oude graaffchap Lutter of Lauterberg, den keurBrandenburg, tuflehen de Ucker- en Middelmarck,
vorft van Hannover toekomende.
gelyk 00k tuflehen Pommeren en Polen gelegen,
NiENSTETTiN, zie Nieuw-Stettin.
NIENWEKPEN, vlek in voor-Pommeren, in het heeft veel ftromen, vyvers en meiren, en daarom
Stettynfche landgebied , niet ver van Uckermun- een groten overvloed van vifch, welke vers en ingezouten ver vervoert worden. Zy begrypt 7-kreitde.
NIEPE, kleine rivier in Warfen-Viaanderen, die zen, naamlyk de Soldinifche, de Koningsbergfche,
de Landsbergfche, de Friedbergfche, de Amdswalzieh te Merville in de Lys ftort.
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NIEUW ORLEANS , nieuw aangelegde Franfche
il ad en fort in de provintie Louiiiana in noord»
America, daar de grote rivier Miffifipi in den Me«
xicaanfehen zee-boezem valt. Zy zaî de hooftftad
van gemelde provintie worden. Zie hier van meerder in de befchryving van Louifiana aan de grote'
NIEUW ENGELAND, zie England.
NIEUWE PROFETEN IN ENGELAND , zyn enige rivier Miffilipi gelegen.
NIEUWPOORT , ftad aan de rivier Yperlee, die
van de uit Vrankryk gcvluchte Camiiards, die in t
ber-in verfcheyde profecyen deden, waar door zy 'er door ftroomt, in Ooftenryks V'laanderen, niet
©ok by verftandige Màm inaanzien gerakten.Maar ver van de zee, daar zy een kleine haven heeft „.
toen zy voorgaven dat zy den 5, Jun. 1708. hun 3. mylen van Oftende. Zy isgefortificeert, en kan door
doden leerling Dr. Ernies weer uit den doden wil- iluizen het omleggende land onder water zetten. In
den opwekken, quam en 'er over de 20000. men- 't jaar 1712. fchonk Philippus V. deze yelling den
fchen by het graf te zamen, die alle lelyk bedro- gewesen keurvorft van Beyeren. Maar 1713. in
gen wierden,want de profeetjohan Lacy had zieh den Utrechtfchen vrede is deze ftad ter gunfte van
voortgepakt. Door dit bedrog wierden den luiden het huis van Ooftenryk aan de Staten Generaal
de ogen opgedaan, en na dien tyd heeft men ze overgegeven, doch, de keurvorft van Beyeren had
getracht te verltrooien en te verdelgen <, \ welk ze zo lang in, tot dat hy door den Raftädtfchen en
evenwel niet te enemaal heeit kunnen gefchieden,. Badenfchen vrede weer in 't bezit zyner landen
nademaal zy zieh w yd en zyd door't land verfpreyd quam.
hadden, en in 't jaar 1709. een profecy op 't tapyt
NIEUWPOORT , kleine opens ftad in het graaf-,
gebracht, dat Engeland in 't kort door een zware fchap Holland, aan da Leek,
peil zou bezocht worden. Naderhand hebben zy
NIEUW-SCHWERIN , heerlykheid , amt, fchoon
aich ter loops in Duitfland laten. zien, en allerly flot en kleine ftad in de Middeîmarck Brandenburg,
verfchyningen en Godlyke openbaringen voorge- niet ver van Berlyn , placht voordeze oud Landswend, maar zy zyn op de meefte plaatzen weer berg te heten, en den graaf van Schwerin toe te
verdreven.
komen. De vorige koning van PruifTen heeft het
NIEUW- of CHRISTIAAN-ERLANG, nieuwe aan- voor zyn gemalin uit het huis Mecklenburg-Schwegelegde ftad en colonie meeft van Franfche vluch- rin van den graaf van Schwerin Anno 1709. geteiingen in Franckenland , in 't Culmbachiche ge- kocht , en naderhand nieuw-Schwerin laten noebied, 3. uren van Neurenberg, legt zeer vermaak- men.
lyk, en is heel fchoon en regulier geboud. Een
NMUW-SERINÏVAR , kleine ftad benevens een
geleerd edelman Chriftoffel Adam Grofs van Troc- dubbel flot, wierd van den graaf Serini niet ver van
kau,. die daar enigen tyd het opper-direcleurfchap Canifch in neder-Ongaryen tot een veiling aange©ver gevoert heeft , heeft daar een Academiam legt , maar door de Türken gellecht..
PracHcam of oeffen-fchool voor jonge edelluiden
NIEUW SPANJE, zie Mexico.
opgerecht,de hier toe nodige gebouwen gefticht en
NIEUW-STARGARD , zie St or gar d,
gemeubleert, 00k een zeker fond? van jaarlykfche
NJEUW-STEISSLINGEN, zie Steißingen,
inkomften uit zyn goederen daar toe gefchikt», 00k
NIEUW-STETTIN, kleine ftad, amt en goed flot
daar by bezorgt au in een byzonder huis adelyke in aditer-Pommeren, aan het meir Willem 5 beftaat
en andere voorname vrouwsperibnen onder 't op- van de koopmanfehap, ackerbouw, en veefokkery^
zicht van een Franfche gouvernante opgevoed, en heeft 1710. grote brandfehade geleden,
in allerhande wetenfehappen* die het vrouwlyk geNIEUW-TRFPTOW , zie Tnptovj.
flacht voegen, zouden onderrecht worden.
Nituw VRANKRYK, zie Canada,
NIEUWE W E R ELD, zie America.
NIEUW WALDECK, lufthuis en tuin by Dornbachp
NIEUWE WERK , is een fterke toren op een klein een myl van Wenen, den keyzerlyken generaaleyland, daar de Elf in de noord-zee valt , waar krygs-betaalmeefter baron Bartholotti van Partenfeld©p zieh de in woners in tyden van ftorm. retire- toekomende.
ren, en hy is wel met gefchut en geweer voorNIEUW W F D E L , zie We del.
fcien.
NiEuw-WifcD,welgebouwde ftad aan den Rhyn^
drie uren boven Cobknts, en een uur boven AnNIEUW GALLICIEN, zie Guadalajara*
dernach , de ryksgraven van nieuw-Wied toekoNIEUW GHANA DA , zie Civola.
' 'y
mende. Het flot is in de vorige oorlogen door de
NILUW HOLLAND, zie Holland.
NIEUW-IERSEY:, een deel van nieuw»Engeland, Franichen afgebrand.
tuflen nieuw-Yorck enPenfylvanien in noord-AmeNIEUW-YARMOUTH, zie Xarmoutb.
rica ,. is zeer vruchtbaar en heeft een gematigde
NIEUW YORCK, zie Torek,
kcht. De. Engeliehen hebben zieh daar ter neer
Nifcuw Z E L L , zie Zell.
gezet, en de inbourlingen onder hun gehoorzaamNÎEUW ZWTEDEN , zie Zweden.
lieid gebracht» zo dat zy niets van hen te vrezea
NIE XD OR F, groot dorp van 800,. hmzen aan de
hebben.
grenzen van Lufatien , een half myl van SchluckeNi>uw LONDEN , t a d aan de rivier Çdjftus in de nau. den graaf van Salm toekomende, wiens inprovintie Carolina in noord- America,
woners. meeit handel dryven.
Nissw MEXICO * lie Mtxm.
NIGJE&J NIJAB. g een der grootfte ftrornen van.
Airi»
diiche, de Dramburgfche en Schiefelbeinifche',
waar toe noch het hertogdom CrolTen, het land
Sternberg, en Cotbus,benevens de heerlykhcutPeits
keinen, welke de nieuwe-Marck voor eeuwig mgelyfr zyn. Zie Brandenburg.

NIG. NIH. NIK. NIL. NIM.
Africa, die in het mcir Niger in Äthiopien ontfpringt, Nigritien in twe delen fcheyd , en zieh
door veel monden in de Atlantifche-zee itort. Hy
heeft veel niylen landwaarts in eb en vloed,*en
overilroomt gelyk de Nyl de daar aanleggende landen in den zomer; ook is dit aanmerkenswaardig,
dat .het land aan de zuid-zyd^ vruchtbaar is, en
zwarte inwoners heeft,in tegendeel is het tennoor*
den onvruchtbaar, en word van witte of zwartbruine luiden bewoont.

NIM. NIN.
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névens de fchans Knotfenhurg, die door de Waal
van de itad afgezondert word , en Anno 159a
door prins Maurits van Naffau geboud is. I n deze
itad is Anno 1678. tuffchen Vrankryk en Spanjen»
en het jaar daar aan ook met Duitfiand een MCUQ
gefloten. Op het flot woont een burggraaf, die zieh
burggraaf des ryks,en richter van Nim wegen noemt,
Ni ME ROW, itad in het waiwoodfehap B.aclaw in
klein Ruflien in Polen, naar den kant van Moldavien, hoort den behenden Potocki toe.
NïGONO, zie Negono.
NIMES, taamlyk grote en zeer volkryke itad in
NIGRITIEN, het land der Negers of Zwarten, is neder-Languedoc, 7. mylen van Montpellier, beeen groot landfchap in Africa in de gezengde lucht- nevens een Prefidial een Senechauffée > en een bisftreek, 't welk ten weilen aan de rivier Niger en dom onder den aartsbiffchop van Narbonne behode Atlantifche-zee, ten ooften en noorden aan de rende.
woeftyn Zaara, en ten zuiden aan Guinea grenft.
NIMES, kleine itad in de Buntfler kreits in Bohe*>
Daar groeit- veel ryft, vlas en booinwol, ook vind men.
men 'er honing, amber, goud en koper. De meefte^
NIMRTULAHITEN, is een zekere foot van Turktnwoners zyn Mahometanen,de overigeHeydenen. fche Munniken, die alle maandägen in den nacht
De grootfte handel dezer Nege s beftaat in 't ge- vergaderen, om door hun gezangen de eenheid der
meen in Haven, die zy by hun buren roven, en godlyke natuur te loven, en zyn naam te pryzen.
dikwils verkopen zy hun eige vrouwen en kinderen Niemand word in deze orde aangenomen, ten zy
aan de Portugezen en Spanjaarden , die daar na hy te voren Quarantaine gehouden hebbe, 't welk
mar America gevoert, en daar in de zuiker-molens daar in beftaat, dat hy 40. dagen lang in een kagebruikt worden. Anders zyn zy beeltachtig en mer heel alleen opgefioten blyft, en daaglyks niet
dorn, en de gene, die in de Woeftynen wonen, meer als drie oncen brood tot zyn lyfs onderhoud
hebben in 't geheel geen Godsdienil. De voornaam- nuttigt. Wanneer dit gefchied is, word hy 'er weer
fte koningryken van dit land zyn Gangara, Caffe- uitgelaten , en van de andere Munniken tot een
n a , Cano, Agades, Tombut, Genchoa, Gualata, morendans geleyd , alwaar hy in een verrukking
Zanfara, Zegzeg, Guber, Gago, Mandinga, Meli, valt, en daar in gezegt word allerhande openbarin<rambea en Senega.
gen te hebben..
NIGROPOLI, itad in klein Tartaryen.
N I M P A , STORACB, kleine rivier in Campagna di
NIGROPOLI , de zee-boezem van Nigropoli of Roma in 't pauilyk gebied, die by Sermonetta ontMofcovien is een deel van de Zwarte-Zee.
fpringt , en zieh in de Toskaanfche-zee ftort
NIHEIM , kleine ftad in 't bisdom Paderborn ,
N I M P F E H B U R G , zie Nymffenburg.
îiiet ver van de itad van dezen naam, daar den 21. NiMpo, zie Ninipo.
O d o b . 1711. hondert en zeventig huizen afbrandNIMPTKA, heerlykheid in *t vorftendom Breflan
den.
in neder-Silefien.
NiKiotsKA, flad in Mofcovien, tuffchen de fteNIMTSCH, kloofter aan de Muîda, boFen de itad
den Twer en Mofcau gelegen.
Grimma, dat tot onderhouding der keurvorftelyke
NiKiopiKG, zie Nk'èpïng,
landfchool aldaar gewyd is. De vrouw van doéter
Ni LUS , in 't Arabifch Albanwi, is de grootfte ri- Luther, Catharina van Bora, heeft 'er eertyds als
vier in Africa, die aan een groten berg van het ko- Non gcleeft.
iiingryk Goyame de Maanberg genaamt, in AbysNIMTSCH, kleine itad, benevens een fchoon en
fmien ontfpringt* De inwoners noemen het gebied, fterk flot, in 't vorftendom Brieg in Silefien , die
daar zy haar oorfprong neemt, Abain of Sacahala, Anno 1709. uit kracht van de oud-Randftädfche
dat is den Vader der wateren, en zy fpringt uit 2. convenue een Luiterfche kerk en fchool gekregen
bronnen, waar van ieder zo groot als een Wagenrad heeft.
is , en welke 30. fchreden van elkander leggen.
NIMATERRA, kleine ftad in 't koningryk • Murcia
Wanneer hy Abyffinien, Nubien en Egypten door- aan de grenzen van nieuw-Caftilien.
lopen heeft en tot Cairo gekomen is, deelt zy zieh
NiNCHi, zie Nmghai.
beneden de Itad in twe grote armen, welke zieh
NINCHUEU, zie Ningque.
in veel andere verdelen, waar van de verlte aan
N I N E , rivier in Guienne, welke op de grenzen
de Middelantfche-zee een eyland maken, dat men van Navarre in het gebergte ontfpringt , voorby
Delta noemt, wyl het gelyk deze Griekfche let- Bayonne loopt, en zieh in de rivier Doure ftort.
ter A een driehoek verbeelt. Deze rivier overNINGHAI, kleine ftad in de provintie Chekiang
ftroomt jaarlyks in de maand Auguftus opper- en in China in Azien.
middel-Egypten,en maakt hier door het land vruchtNINGIVE , ftad in het landfchap Leoatung in Chibaar en gezond.
n a , tegen de Tartaarfche grenzen.
NiNGPo, LIAMPO, grote en fchone ftad in de
NIMBURG, zie N'temburg.
NIMEGEN , NIMWEGEN , ftad aan de oeyer provintie Chekiang in China, die met veel gracb*
-der Waal in de Betuwe, in Hollands - Gelder- ten doorfneden i s , welke tot haren koophandel
3and, welke iniddelmatig groot en bevefligt is, be-
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NIMGQUE , grote (tad in de provintie Nanking in
China.
NINIVB, was een van de oudfte fteden der wereid, en de hooftftad van het ryk Aflynen, aan de
Tigerftroom in Azien gelegen. Men ziet haar ou~
de muurwerken noch in het landfchap Arzerum
NINOVE, kleine Had aan de rivier Dendre in het
graaffchap Aloft in Vlaanderen,
Nio, NIA , zie Jos.
. r- . , ,
NION

NYONS, ftad en amt m Zwitzerland aan

het meir van Geneve, het canton Bern toebehorende.
,
NIONS , kleine ftad in Dauphine m het amt Buis,
daar een brug met een enigen boog over de rivier
Aiguës legt.
NIORT , kleine ftad aan de rivier Seure Niortoife
in de Franfche provintie Poitou.
Nios, een oud berg (lot op het Pyreneefche gebergte, in de Spaanfche provintie Bifcayen.
NIPE , een Franfche volkplanting op het eyland
S. Domingo in noord-America.
NIPHON , of het eigentlyk zo genaamde Japon,
is het grootfte eyland van Japon in Azien, omtrent
.6Q. mylen groot , en beftaat uit 5. delen , welke
zyn Jamaifoit , Jetfengo , Jetfegen , Ochio en
Quanto.
NiPOTisMO, zo word het aanzien en 't vermögen der bloedvrienden van een levenden paus genoemt , 't welk zy in het ftaatsbewind hebben ,
waar door zy hun familien zeer verheffen , en tot
groten rykdom brengen. Zulks is van veei pauzen,
maar inzonderheid van Innocentius XII. te enemaal
afgefchaft.
N I R T I N G E N , zie Nürtingen.

NISA, een oude biflchoplykc ftad in Natolien in
Azien, aan de rivier Chiais. Een andere ftad van
den zelven naam legt 'er in het landfchap Alidinel-

üNisARo, eyland in den Archipel, tegen de kuft
van Natolien in Azien, waar op een vuurfpuwende
berg en een vlek van den zelven naam, daat een
iterk Hot heeft, ora zieh tegen de aanvallen der
zee rovers te verweren.
N I S A R , ftad in Cujavien, in het waiwoodfehap
Brzeft in groot-Polen.
N I S I , ftad in Sicilien in Val die Demona, 2. m.
van Meilina, aan den oorfprong van een rivier van
den zelven naam.
NISI,. NISSE, kleine (lad in het landfchap Ala-

duli in Natolien, aan.de rivier Genfui in Azien,
die eertyds een biffchop had.
NisiBiN, ftad in het landfchap Diarbeck in Afcien.
NisiNovoGOROD , hertogdom in weft-Rufland,
aan de rivier Wolga,dat vol boiïchen is. De hooftftad die den zelven naam voert, legt op een heuvel, daar de rivieren Occa en Wolga te zamen lopen, warom zy fterken handel dry ft. Zy is groot,
legt ten dele aan, ten dele op den berg, heeft een
flot met een roden inuur, een aartsbiiichop, gouverneur en commandant.
NisiTA, NESIS, klein eyland in Terra di Lavom in Nape]s> 't welk omtrent anderhalf my] in den

NIS. NIT. NIV. NIZ;
omtrek, en een haven op de zuidlyke zyde heeft*
Porto Pavone genaamt.
NISMES, zie Nimes

NISSA , grote Turkfche ftad aan de rivier NiflTawa in Servien in Ongaryen , 7. dag-reizens van
Grieks - WeiiTenburg. In 't jaar 1689. kregen de
Türken hier van deChriftenen een grote nederlaag,
waar op de ftad benevens gants Servien in keyzei >
lyke banden quam ; maar zy wierd het volgende
jaar door de Türken weer verovert.
NISSAWA , rivier in Servien in Ongaryen , die
zieh in de Morava ftort.
NISSKO, ftad in klein Polen, in het waiwoodfehap Sendomir, aan de rivier San.
NISSKOW, kleine ftad in *t vorftendom Tefchen
in Silefien, by den oorfprong der rivier Oftra.
NITHAN, ftad in de provintie Semigallien, in 't
hertogdom Courland.
NITHESDALE , NIDESDAIE , kleine provintie in

zuid-Schotland, tuffchen Annandale, Kluydesdale9
Kyle, Galloway en den zeeboezem van Solway,
NITRACHT , zie Neutra.

NIVATA, provintie, benevens een ftad van de&
zelven naam, in het landfchap Quanto in China.
NIUCHE , TENDUC , CHARCHIR , koningryk in

groot Taitaryen , aan de Chineefche grenzen in
Azien.
% NIVE, rivier in neder-Navarre in Vrankryk, die
zieh te Bayonne in de rivier Adour ftort.
NIVELLA , kleine, en eniger maten beveftigde
ftad in 't Ooftenryks Brabant aan de grenzen van
Henegouvven, daar fyn linnen gemaakt word, en
een vrouwe abdy is, waar van de abdis het geeftlyk en wereldlyk gezag over de ftad heeft, en de
nonnen dragen voor den middag een geeftlyk, na
den middag een wereldlyk kleed.
NIVERNOIS , of het hertogdom Nevers , een
provintie in Vrankryk, die tenooften aanBourgundien, ten zuiden aan Bourbonnois, ten weften aan
Berry , en ten noorden aan Gatinois grenft. Dit
landfchap is een hertoglyk Pairfchap , heeft veel
hout en goede yzer-mynen ,gelyk 00k enige zilveräderen, en begrypt in de langte en hreedle omtrent
20. mylen.
NIVITZA , kleine ftad in het landfchap Chimera
in Albanien in Griekenland.
NIULBA, koningryk in noord - Tartaryen in Azien, wiens inwoners kopere fchoot vrye harnaflen
op de borft, en de zwaarden op het hooftdragen.
NIVORS, kleine Turkfche ftad in Bulgarien.
NIXAPA, zeker gebied in de provintie Gnaxaca
in nieuw-Spanjen in noord-America, de hooftftad
voert den zelven naam, word van Spanjaarden en
Mexicanen bewoont, en is ryk van indigo, zuiker,
Cochenille en Cacao.
Ni ZAR i , zie Ni (arc.
NIZYN , beveftigde en grote ftad in neder-Volhynien, aan de overzyde van den Nieper.
NIZZA , graaffchap in Piémont in Italien , 't welk
ten ooften aan het G jnueefche gebied en het eigentlyk
zo genaamde Piémont, ten noorden aan het markgraaffchap Saluzzo een aan Dauphine, ten weften
aan Provence, en ten zuiden aan deMiddekntfchex
zee-
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see ea het vorflendom Monaco grenft. Het word
râdeelt in het eigentlyk zo genaamde graaffchap
Nizza en de toebehorige landen, welke zyn het
dal of vicariaat Barcellonette, het gra?ffchap Boglio, het Markgraaffchap Dolcaqua, waar toe enige
ook het graaffchap Tende en het Markgraaffchap
Ceve rekenen. De hooMad Nizza of Nice aan
het Alpifche gebergte, daar de rivier Paulon in de
Liguftifche-zee valt, is gefortificeert, en heeft een
citadel op een hogen berg tegen^de zee gelegen.
Haar haven is zo klein , dat 'er maar" kleine
vaartuigen kunnen inlopen, evenwel bedienen zieh
de invvoners, die groten handel dryven , van de
haven Villa franca. Zy is de refidenrie-ltad van den
gouverneur dezes graaffchaps, en heeft een bisdom,
dat ender den aartsbiflchop van Ambrun hoort.
Anno 1691. wierd zy van den Franfchen maarfchalk
Catinat verovert , maar 1696. weer aan Savoy en
afgeftaan. Verder wierd zy in febr. 1706. door de
Franfchen verovert en ontmantelt, maar ook van
de zelve 1707. by den inbreuk van het leger der
Geallieerden in Provence weer verlaten, en eindeîyk lieten deze in 't jaar 1708. de veltingwerken te
enemaal in de lucht fpringen. In den Utrechtfchen
vrede 1713. is het graaffchap en de ftad weer aan
Savoyen afgeftaan.

worden inzonderheid in tyden vanoorlog,wanneer
de ftaat geld van noden heeft, gemaakt, en daar
zyn tegenwoordig by de 80. familien van, die evenwel tot de hoge ampten der republiek niet verkoren worden. De edelluiden , die niet in Venetien ,
maar op het land wonen , worden Nobili di Terra ferma genaamt, en den edellieden van Venetien
niet gelyk gefchat, al zyn zy even zo oud als de»
ze.
NOBILITEREN, zieh laten Nobiliteren, betekent
zieh uit den burgerlyken tot den adelyken ftand laten verheffen.
NOBLESSE , de adel en ridderfchap van een
land.
NOCFRA , ftad in 't hertogdom Spoleto in den
kerkelyken ftaat , benevens een bisdom, dat onmiddelyk onder den paus ftaat. Hier is een gezontheids bron.
NOCERA , kleine ftad in Napels in Principato oltra, benevens den titel van een hertogdom, en een
bisdom, onder den aartsbiflchop van Salerno ftaande.
NOCK , betekent in een huis het opperfte van het
dak, daar de fparren van weer zyden by een gevoegt worden, en de vorftpannen over heen leggen : op een fchip is het 't uiterfte eind van de
NIZZA DELLA PAGLIA, kleine ftad aan de rivier ree.
Belbo in Montferrat daar een eige bilTchop zyn zeNOGARO, NOGAROL, ftad aan de rivier Modem
tel heeft.
in het graaffchap Armagnac in Vrankryk.
NOGATH, is een arm van de Weichfei, die boNoAiLLE,dorp en abdy in Poitou, waar van het
ven Marienburg in Pruiflen uit deze rivier gemeldo
huis Noaille zyn naam bekomen heeft.
NOBEL , een geflngeerde munt in Enge ] and, die ftad voorby loopt, en eindelyk in 't FrifTche Haf
een halve mark of een derde van een pond-iterling valt.
NOGENT L'ARTAUD, ftad in Champagne aan de
bedraagt.
NOBILI BT VENEZIA, de Venetiaanfche edellie- rivier Marne.
NOGENT LE RETROU, kleine ftad en hooftplaats
den zyn van zulken aanzien , dat ook zomtyds
vreemde koningen en vorften dezen adelftand aan- van opper-Perche in Vrankryk, aan de rivier Huisnemen. Zy kunnen niet voor het 25. jaar hunnes ne , daar veel linnen , leer , en fergie gemaakt
onderdoms in den raad komen. Hun kjeding is word.
een wyde en lange rok van zwart laken, dat in den
NOGENT LE ROY, kleine ftad aan de rivier Eure
corner met hermelyn , in den winter met ander in de Franfche provint]e Beauce.
bontwerk gevoert is. De mou wen zyn boven een
NOGENT SUR SEINE, ftad in Champagne, daar
half el breed , en onder aan de hand lopen zy een ftene brug over de Seine gaat.
naauw toe. Aan den rok is een kraag van laken,
NOGENT SOUS COUCY, Benediktyner abdy in PIgelyk ook aan het wambes, en over deze een witte cardyen in Vrankryk, 3. mylen van Soiflbns.
kraag van linnen. Op hethooft dragen zy een muts
NOGRACUT , plaats in ooft-Indien, daar de Pek
van zwarte geftikte woi, over den rok een mantel grims een ftuk van hun tong ofTeren.
van zwart laken, die byna een zak gelykt, en welNOGUERA PALLARESA, hooftftad van het bürgken zyover den linken fchouderwerpen. Die in ge- graaffchap Pallarefa in Catalonien, aan een rivier
zantfehappen gebruikt worden , mögen een mantel van den zelven naam.
van goud laken, en een gordel met goude gefpen . NOHRA , plaats in gelukkig-Arabien in Azien , op
dragen. Zy worden, in dne foorten verdeelt, waar wiens naburige bergen zeer veel wierookbomen
varTde eerfte deiz.oude huizen,Elettorali genaamt groeien.
die den eerftea Doge verkoren hebben, en noch
NOJA , vorflendom in de provintie Bafilicata in
hedendaags in bloei zyn, benevens enige andere fa- Napels, waar van een linie uit het huis Pignatelli
milien begrypt. De twede foort beft'aat uit meer den vorftlyken titel voert.
dan 80. familien, die met den Serrar di Configlio, dis
NOJON , zie Noyon.
van haar aangefteit word,geîykenouderdom hebben,
NOIREAU, kleine rivier in de provintie Benin in
ook hören 'er noch 30. andere geflachten toe, die Vrankryk, die by Condé ontfpringt en zieh in de
61. jaar daar na, naamlyk 1380. in den adelftand Ornéftort.
verheven zyn. In de derde claffis zyn de gene,die
NÖIRMONT, flot en Barony in Brabant, de fainiden adei voor geld gekocht hebben, en daar voor lie Gallo de Salamanca toekomende.
een foin.van 100000, dukaten betaalt. Zodanige
NOIRMOUSTIER, zie Nermoußwr«
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N O I S E , MAISON DE N O I S E , een fchoon lufthuis .r.a. Zy is wat gefortifieeert, en heeft eenoudkloo-

in denDiergaarden te Marli, 't welk de konmgvan
Vrankryk in 't jaar 1708. aan Monheur de Cliamillard, toen hy de bediening van Controller generaal
des Finances neerley, fchonk, met 500000. livres
daar by om het te vertimmeren
NotA oude ftad in Terra m Lavoro in Napels,
benevens* een bisdom, onder den aartsbiffchop van
Napels behorende, aan de ri vier Agno, 14. mylen
van Napels.
NOLENS VOLENS, betekent zo veel als hy moet,
al wil hy niet.
NOLI , kleine (lad aan 't Genueefche gebied aan
de zee-kuft, benevens een bisdom , onder den aartsbiiTchop van Genua ftaande. Zy heeft een goeJe
zee-haven , en het daar by gelegene voorgebergte
hietCapo di Noli. 'tWas voor dezen eenRepubhek
op zieh zelven.
NOLL-BROEDERS, NOLLHARDS-BROEDERS , gaan

by de Rooms-Catholyken met de zieken om , en
dragen hen naar't graf. Zyzyn in "t graauwgeklecd,
en hebbendaar eenzwartfcapulier of fchouder-manteltje overhangen.
NOMBRE DE D I O S , was voordezen een beroem-

de koopftad en beroemde haven aan de Mar del
nord, in het eigentlyk zo genaamde Terra firma in
zuid-America. Maar devvyl de lucht daar zeer ongezond gevonden wierd , verlieten en verwoeiten de
Spanjaarden in'tjaar 1584.op'tbevelhunnes konings
•deze plaats, en bouvvden Porto Bello, waar heen
de koophandel verlegt wierd.
NOMBRE DE JESUS, lie Villa Jefus.

fter.
NONASPE, gefortifieeert vlek in 't koningryk Arragon, aan de Catalonifche grenzen.
NON-CONFORMISTEN , of DISSENTERS, zo wier-

den het eerft onder de regering van Karel I. die Puritanen in Engeland genaamt, die zieh opentlyk tegen de Engeli'che Liturgy, de biflehoplyke regering,
en de kerkgewoontens, welke noch naar het pausdom
fmaakten,aankantten; en men geefthedendaags dezen
naam aan die gene, die zieh niet naar de Engelfche
kerk gedragen, uitgenomenwat de kerkelyke tucht
en plechtigheden betreff. In Engeland worden 00k
alle Gereformeerden , die geen biflehoplyke zyn,
zo genoemr.
NONDARA , NOUDAR , een gefortifkeerde plaats

in de Portugeefche provintie Entre Tejo y Guadiana, aan de rivier Ardita.
NONNE, ZO noemt men de vrouwsperfonen, die
buiten den echt in kloofters en onder zekere ordensregelen leven.
NONNBNEERG , Benedictyner nonnenkloofter in
de ftad Saltsburg.
NONNENBUSCH, beroemde Benediclyner nonnen
abdy in Ooftenryks Viaanderen , in *t bisdom Yperen.
NONNENWERDER, eyland in den Rhyn, niet ver
van Bon gelegen.
NONSUCH, was voordezen een prachtig koninglyk paleys in Engeland, in het graaffchap Surrey, in
een vermaaklyke landsdouw, 't welk een fchonen
Diergaarden heeft , en van koning Hendrik VIII.
geboud is.
NONTRON, kleine ftad, heerlykheid en fterk flot
in de provintie Perigord in Vrankryk

NOMEN TA NO , ftad in de provintie Sabina in het
Pauslyk gebied, die tegenwoordig in zeer flechten
itaat is, en tot het hertogdom Monte Rotondo behoort.
NONNSBERG , zie Nannsberg.
NOMENY , vlek aan de rivier Seille in 't bisdom
NOORD ALBINGEN, ZO wierd in oude tyden het
Mets in Lotteringen , 't welk den titel van een land genoemt, daar Holftein, Dithmarfen en Storiiiarkgraaffchap voert, en een leen des Roomfchen marn tegenwoordig is.
ryks is.
'
NOORDERLICHT, is een zeer helle glans by nacht
No MINA T I E , iswanneer men iemand tot een amt, in Groenland ten tyde van de nieuwe maan, die
bediening of geeitlyk bénéficie benoemt. Maar in- het gantfche eyland verlicht, als of de volle maan
zonderheid word door de nominatie het recht van op het klaarfte icheen, en hoe donkerder de nacht,
prefentatie tot een geeitlyk amt -or bénéficie verftaan: hoe helderder het licht is. 't Word aldus gealzo heeft de koning van Vrankryk uit kracht van noemt om dat het nie het noorden komt, en gehet Con-cordaat het recht van nominatie of prefenta- lykt een vliegent vuur, breyd zieh in de lucht uit
tie in 18. aartsbisdommen , 109. bisdommen, byna als een lange orogekeerde paal, fchiet van de eene
in 750. mannen abdyen, en in meer als 200 juffren plaats naar de andere, en laat enigen rook achter.
abdyen, gelyk 00k in alle Coniiitoriale benerltien. Deze fnelle beweging is wonderbaarlyk, en duurt
De koning is verplicht binsen ö.'maanden, van den den gantfehen nacht door, maar houd met zondag af dat de plaats is opengevalien, een ander fub- nen opgang weer op.
ject te benoemen, en hy zend zyn nominatie naar
NOORD HOLLAND, zieflolland,
Romen. Dan doet de kardinaal vooritander tweNOORDLAND, zie Nordelles.
maal de voorfteliing in't voile Confiftorie, waar op
NOORDSTRAND , klein Deenfch eyland op de
men de bullen klaar maakt, niet anders als of de Noord zee, tot het hertogdom Sleeswyk behorenbenoemde door den paus zelfs verkoren was,
de. Het word heel van den Saltz-en Haver- ftroom
NONA , oude , kleine en geforîificeerde ftad m omringt, en heeft in de lengte 3 , in de breedte een
Dalmatien., aan de golf van Veneten, die by na te myl. Het wierd 1634. door de zee, die door een
enemaal door de zee omnngt is , en een biffchop lterken wind opgezet wierd, te enemaal onder waheeft, die onder het aartsbisdom van Zara öehoort. ter gezet, zo dat by de 1300. huizen, 6000. menfZy heeft een haven en hoort den Venetianen toe.
fchen en 50000. ftuk vee te gronde gingen.
NONANTOLO, kleine ftad aan de rivier Panaro in
NOORD ZEE , zie Dmtjche zee.
*£ hertogdom Mo4ena ? z. mylen van de itadiviodeNOORT-BEVELAND, lieBweUnd.
NOOR-

NOO. NOP. NOR:

NOR.

NOORWEGEN, NOREÎCK, NORCK, groot koning-

NORDECX, flot en amt in opper-HefTen, onder
Darmftad behorende.

ryk in Europa, 'c welk ten ooften aan Zweden, ten
zuiden aan 't Cattegat, ten weften en noorden aan
den noorder Oceaan grenft, en by de 350. mylen
in de îengte heeft. Het grootftedeel is'vol woefte
en onbewoonde bergen, maar die landen, die beboud kunnen worden, zyn zeer vruchtbaafr. 't Is
ryk van koper , pelteryen , vifch, traan , pek en
hout, *t welkinzonderheid tot den fcheepshouw bequaam is , en men vind 'er voortreflyke Magneetftenen en goede silver-mynen, welke enige jaren
herwaarts toegenomen zyn. Men verdeelt het in
zes Provintien, welke zyn Bahus, Aggerhus, Bergenhus, Stavanger, Drontheim en Wardhus. Het
hoort de kroon Denemarken t o e , uitgenomen de
provintie Bahus, welke de kroon Zweden zedert
1660. bezit. De inwoners zyn Luiterfch, oprecht en
dapper, en het gantfche koningryk word door een
ftadhouder geregeert , die 00k de tot Noorwegen
behorende eylanden Ifland, Schettland, Groenland,
Spitsbergen en Ferro onder zyn gerechts-dwang
heeft. Anno 1716, is de Noordfche oorlog 00k in
dit koningryk doorgcbroken, en zyn 'er verfcheyde
ontmoetingen voorgevallen ; Maar de Denen hebben op hun grenzen zulken tegenweer gedaan, dat
de Zweden weinig voordeel behaalt hebben , en
eindelyk op den ir. December 1718. in de belegering voor Frederikshall hun koning Karel XII. door
een ongelukkigen kanon kogel verloren, en hierop
Noorwegen met grote fchade verlieren.
NOPIN , kleine ftad op het Deenfche eyland Ärroe, tot het hertogdom Sleeswyk behorende.
NOPPENAU , zie oppenau,

N O R * , amt in het graaffchap Hohenftein in Thüringen , 't welk 1701. benevens het kloofter MunchLohra en Wolfleben na 't uitlterven van die van
Gladebeck den koning van Pruiffen is te beurt geValien.
NORA, kleine ftad in de Zweedfche provintie Weftermanland aan de rivier Arbo, 4. Zweedfche mylen van Arbago.
NOR AXA, vlek in de provintie Helfingen, in Zweden , tegen den Bothnifchen zee-boezem gelegen.
NORBURG, "NORDBURG, gefortifieeert ilotop het

eyland Aifen in't hertogdom Sleeswyk, 'twelk een
koninglyk Deenfch leen is, en waarvande vorftlyke Holftein- Norburgiche linie haar benaming heeft.
De laatfte hertog daar van , Erneftus Leopoldus,
ftierf den 6. Aug. 1712. ongehuwt, en was de hatt e dezer linie > maar tegenwoordig heeft het de koiring van Denemarken denzoon des laatfts geftorvesaen hertogs van Pleun Karel Frederik van Carlftein
laten in bezit neratn, en hem voor een rechtmatigen prins van Sleeswyk-Holftein erkenn
NoRCiA, kleine ftad in den kerkelyken ftaat tuffchen het gebergte in *t hertogdom Spoieto, welke
door de laatlte aardbevingen,die 1702. en 1730.een
groot deel van het Napelfche ryk en veel piaatzen
van den kerkelyken ftaat tot puinhopen gemaakt
hebben, by na gants verwoeft is. Zy legt aan bet
kleine Water Freddara.
M0&.DBURG % zie Nürburg,

f n

NORDELLES, NOORDLAND, een groot Zweedfch

landfehap ten noorden, tuffen Noorwegen en den
Bothnifchen zee-boezem, welke de volgende provintien begrypt, Geftricien, Hellingen, Medelpadien , Iempteland , Angermanland , Bothnien en
Lapland.
NORDEN, volkryke ftad in het graaffchap Ernbden , aan een kleinen zee-boezem , daar zy een
goede haven heeft, den vorft van ooiVVriefland
toekomende.
NORDENSURG , kleine ftad, flot en amt in Brandenburgs Pruiffen.
NORDERNEY, klein eyland op de kuft van ooft~.
Vriefland, waar toe het 00k behoort, en de voril
houd 'er een landvoogt op. Daar wonen 50. familien van fchippers en vifTchers.
NORD-FORLAND, zie Non Vorland,

NORDGAU , zeker diftriâ in 't hertogdom Neu~
bürg, boven Donawerth.
NORD HAUSEN, oude en en vrye ryksftad iaThii*
ringen, tegen Harts-wald , aan de neder-Saxifche
grenzen , aan de kleine rivier Zorge. Zy lege
14. mylen van Leipzig en 5. van WeiiTenfee, en
de Raad heeft 'er maar het rieder-gericht, maar d e
criminële zaken hören voor het Ryk, en met deze
Ryksvoogdy en, Richters-amt is kesr-Saxen over de
100. jaar van het Ryk beleent geweeft, tot dat hy
zyn recht 1698. aan keur-Brandenburg overgehten heeft. 1710. den 23, Auguftus heeft zy een zwaren brand uitgeftaan , waar in de grote Marktkerk
voor 't grootfte gedeelte geruineert, 00k het Raadhuis en over 170. andere gebouwen inde.afch gelegt
zyn; en 1711. den 11. Aug. is deze goede ftad diergelyk een ongeluk weer over 'gekomen > waar door
over 500, gebouwen verteert zyn.
NORDHEIM , heerlykheid in Franckcnland',. datuifr
de Seinsheimfche gocderen aan het vorftelyke huisZwartzenberg is gekomen.
NORDKIRCHEN, prachtig flot in hetftiftMunfter^
den opper-kamerheer baron van Plettenberg toehorende.
NORDKOPINCS-, ftad in Qoft-Gothland in Zweden*
aan de rivier Motala, is naStokholm de grootfte ftad
in Zweden.. Zy legt tuffchen 2.. meiren ,. heeft eer*
zalm-viilchery die veel geld opbrengt, en een goe»
den handel. Buiten de ïtad is een veiling enflotv
de Johannesburg genaamt.
NORMUNGEN, een vrye Ryksftad inZwaben, m
het graaffchap Oettingen , aan de kleine rivier E~
ger, midden in Ries. Zy is op de oude manier beveftigt,. en legt 5,. mylen van Ulm. Hier viel in ' t
jaar 1634. een aanzienlyke ilag tuffchen de Keyzerîyken de Zweden benevens de protefterende vor»
ften in Duitsland voor,, waar in de laatfte gelJageiB
wierden*
NORDMALING, kleine ftad in de Zweedfche provintie Angermanland aan den Bothnifchen ic&hoczem ? beftaat van de kopermynen,
NORD^VICR, zie Norwich.

N0RE0XCK.J provintie m Engeland:,

y^ç^m^%m-
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NOR. NOS. NOT.

den aan Suffolk, ten weilen aan Cambridge en LinNORTALBEN, viek en amt in Franckentend, in ft
colne, ten noorden en ooften aan de Duitfche zee bisdom Bamberg.
grenft. Zy is op veel plaatzen vol bergen, wouden
NO R T -ALVERTON, zie Alverton.
en boiTchen, op andere weer zeer vruchtbaar, en
NORT-BERWÏCK , kleine Had in Lothiana in zuidvoert den titei van een hertogdom.
Schotland, 6. mylen ten ooften van Edeiâburg.
NORHEIM, vlek in het hertogdom Simmern,den
NORT-CAP, zie Nort.
baron van Sickingen toekomende.
NÜRT CURRY, ftad in Engeland in de provintic
NORIN, een fort in Dalmatien, tuflehen de ri- Sommerfetshire aan de ri vier Tone,
vieren Narenta en Norin, welke laatfte een arm
NORTEN, NÖRTEN, klein vlek aan.de Leine in
van den eertten is. Het hoort de Venetianen toe. 't hertogdom Calenberg, den keurvorft van HanNORINBHRG, vlek in de nieuwe-marek-ßranden- nover toekomende. Het legt in een vruchtbaar
burg naar Pommeren toe.
geweft , en heeft voor dezen Bevernftein geheNORMANDYEN, provintie in Vrankryk, benevens ten.
den titel van een hertogdom, dat een ftuk van het
NORT-FORLAND , is de uitérfte punt van het Enoude Neuitria is, en ten weiten aan de zee van gelfche eyland Thanet, op de kuften der provintie
Bretagne, ten noorden aan Picardyen, ten ooften Kent, daar de Hollanders 1666. een harde nederiian het eyland van Vrankryk, en ten zuiden aan îaag ter zee van de Engelfchen kregen.
Perche. Maine, en Bretagne grenft. De lucht daar
NORTHALBEN, zie Nortalben.
in is koud, warom 'er 00k geen wyn, maaar daar
NORTHAMPTON, hooftftad benevens een Hot in
en tegen meer kooren en 00ft waft. Het word in de provintie Northampton in Engeland, aan de ri»
opper- en' neder-Normandyen verdeelt, waar van vier Neane of Nine.
het eerftgenoemde 4. amten, naamlyk Rouen, E- ^ NORTHAMPTONSHIRE, provintie en graaffchap in
vreux» Gifors en Caux, het laatftgenoemde 3. am- Engeland, tuflehen de landfchappen Lincolne, Rutten, als Conftantin, Alençon en Caën onder zieh land, Leicefter, Warwick, Oxford, Buckingham»
begrypt. Deze provintie is 71. mylen lang en 30. Bedfort en Huntington. Zy is lang maar niet breed»
breed, en de grootfte handel die 'er gedreven word reedlyk vruchtbaar, wel beboud, en volkryk.
is in linnen, verfftoffen, kolen en vee, 00k heeft
NOHTHEIM, middelmatige Had aan de Leine, in
dit landfchap den meeften adel van Vrankryk.
't vorftendom Calenberg, 2. mylen van Göttingen«
NÜRNBERG, kleine ftad in de nieuwe-marckNOUTHAUSEN, zie Nordhaujen.
Brandenburg aan een meir.
NORTHUMBERLAND , provintie en graaffchap in
NORSHOLM , middelmatige ftad in Zweden in'Engeland, ten noorden aan Schotiand, ten zuiden.
ooft-Gothland, aan een klein meir : de inwoners aan Durham en ten ooften aan de Duitfche-zee
generen zieh meeft van den zalm-vangft.
grenzende, 't Is een koud en onvruchtbaar land „
NORTALGE, groot vlek in de provintie Upfal in daar veel fteenkolen gebroken worden.
Zweden , 7.Zweedfche mylen ten noorden van
NORT-WALLES, zie Walles.
Stockholm,
NORWICH , ftad in Cheshire in Engeland, di«
N O R T , C A P DE N O R T , NOORD KAAP , is een goede zout-groeven heeft.

voorgebergte, dat het verfte van allen in Europa
ten noorden legt, in het noordfehe-Lapland. Daar
legt noch een ander Cap del Nort in Guiana in
fcuid-America.
NORTDORP, is maar een dorp in Holftein, in 't
amt Rendsburg , halver weg tuflehen Itzehoe en
Kiel gelegen.
NÖRTHEN, kleine ftad in Eisfeld aan de Leine,
keur-Ments toekomende.
N O R T , M A R DEL N O R T , een groot deel van den
Atlantifchen-Oceaan, 't welk aan de ooftlykc kuft
van noord-Ainerica , en aan een deel van zuidAmerica ftoot. Deszelfs voornaamfte delen zyn de
aee van Canada, die van Mexico, de eigentlyk zo
genaamde Mar del Nort,. en de Braziliaanfchezee.
N O R T , d e NOORD-VLOED ,groote rivierin noordAmerica,die zieh in de zee van Canada ftort. Men
vind een anderen rivief van den zelven naam in
nieuw-Mexico, die zieh in Mar Vermejo ontlaft.
• NORWICH , hooftftad der provintie Norfolk in
Engeland, daar de rivieren Yare en Venfter te zamen komen. 't Is een der grootfte ftcden van Engeland , en zy heeft een biflehop, die onder den
aartsbiffcho'p van Canterbury
ftaat.

NOSEROY; of NAZARETH, ftad, flot en heerlykheid in Franche Comté, daar voor dezen de prinfen van Challon hun zetel en begraafplaats had»
den.
NOSLICH-ZEE, klein meir in de Schwibufer kreits
in neder-Sileiien.
NO&SEN , kleine ftad en amt aan de Freybergfche
Mukla, in de Meinifche kreits.
.• NOSTITZ, de ryksgraven van Noftitz hebben hun
oorfprong uit Luiatien, en aan het keyzerlyke en
andere Duitfche hoven dikwils de hoogfte amten
bekleed. Zy bezitten het graaffchap Rheineck in
de Franckifche kreits, als 00k fchone goederen iß
Bohemen in Sileften.
NOTABEL, merkwaardig: les Notables, wierden
ten tyden van Hendrik III. koning van Vrankryk
de ryksilanden genaamt.
NOTARIUS, is in Duitiland die gene,die van een
Palts-graaf in namen des keyzers de macht, bekomen heeft om inftrumenten op te fielen, en teftamenten te vervaardigen, waar voor, hy te gelyk
een zekeren eed moet afleggen. In de oude kerk
wierden d\z gene Notarii genoemt, die de hiftorieri
der Martelaren optekenden.
NOTARIUS G U M I N A U S , is een gerechtelyk analen aar &

NOT. NOV.
ïenaar, in Duitfland, die in criminële zaken en in-*
quintien het antwoord van de misdadigers moet opfchryven, en te boek Hellen, de akten regiltreren
•en in order houden*
NoThBURG, ORESKA , hooftftad van de Mofcovifche provintie Ingermanland, op een klein eyland
van het meir Ladoga,daar de rivierNieva te voorfchyn komt, aan de Mofcovifche grenzen. Zy is
beveftigt, heeft een fterk flot benevens een haven,
en wierd 1702. den iz. Odlob. door den Czaar
verovert, die haar den naarn van Sleutelburg gegeven heeft.
NOTEZ , zie Netze.

NOTIFICEREN, berichten, bekent maken. Notiiicatie, bericht, opening van een zaak doen.
N O T O , VAL DI N o l o , een van de drie provintien in : icilien, welke ten zuiden en ooften aan de
zee, en ten noorden aan Val di Demona, en ten
weilen aan Val di Mazara grenit. De hooftftad
is taamlyk groot, fchoon en volkryk, en legt op
een Heilen berg by de rivier Abifo of Acellaro.
NOTOIR , dat ieder bekent is.
NOTRE DAME DE LOS FUENTES, NUESTRA SE-

maar zieh naderhand weer by de Chriftlyke kerk
initelden ; doch eindelyk breydden zy zulks op alle
zonden in 't gemeen uit. Zy gaven voor dat de
tvvede echt niet toegelaten is, en herdoopten de
gene, die tot hun leer overgingen.
NOVA Z E T W E R T , een zekere cancelary in Mos-

covien, waar aan alle inkomften van de cabacken
of herbergen, die de Czaar alleen recht heeft om
op te rechten, moeten overgelevert worden, en waar
door de gene, die heimlyk tabak en drank verkopen, gekaftyd worden.
NOUDAR," kleine ftad met een gefortificeert flot
in de provintie Alentejo in Portugaal, aan de gren*
zen van het Spaanfche koningryk Eftremadura en
Andaloufien.
NOVELLARA, kleine ftad in 't Modeneefche gebied , en de hooftitad van een klein landfchap, 't
welk den graaf van Novellara uit het huis Gonzaga
toebehoort, en een ryksleen is.
NovtsAN, klein fteedje in Dauphiné, in Vrankryk.
Novi, kleine ftad in 't Genueefche gebied, aaa
de 'Viilaneefclle grenzen.
Novi, de naain van z. fteden in Bofnien, aan de
rivier Unna. Oud-Novi legt ten ooften van deze
rivier, en hoort net haar rechtsgebied den Türken
toe ; maar nieuw-Novi legt weftwaarts tegen Croatien, en hoort met haar diftricl: den Roomfchea
keyzer toe.
NOVIBAZAR , Turkfche hooftftad in Servien in
Ongaryen, daar de twe riviertjes Stuiza en Rufca
te zamen lopen.
No VICIA AT, zo word het proef-jaar genoemt,
't welk die gene genieten die het kloofter-leven verkiezen ; en in dit jaar is het hun geoorlooft, het
kîoofter weer te verîaten. In zommige kloofters
duurt het Noviciaat langer als een jaar.
NOVIGRAD,kleine gefortificeerde ftad enflotaan
een kleinen zee-boezem in Dalmatien, de Türken
toekomende.
NOVIGRAD, ZO hieten 2. kleine fteden in Croatien, waar van de eene in Corbavia, de andere in
Morlachia gelegen is.
NOVIGRAD, graaffchap in opper-Ongaryen, benevens deszelfs hooftftad van den zelven naarn,
wier zeer fterk flot met een gracht van 34. voet
diep op een hoge rots legt. Zy legt 5. mylen van
Gran, en is Anno 1685. dea Turk door de keyzerlyken afgenomen.
NOVITEITEN , nieuwe zaken , wat daar nieuws
voorvalt, of in druk uit komt.
NOVITII, zyn in de Duitfche ridder-orde die gene , dis noch wereldlyke klederen dragen mögen /
en alzo worden 00k de Munniken in het Noviciaat
of proefjaar genaamt.
NOVITÖ, kleine rivier in Calabria Oltra in Napels, welke zieh in de golf van Girace ftort.
NOVODMOR , ftad aan de Weichfei in Mafovien
in Polen.

NORA DE LOS ruENTfcs, ftad in \ koningryk Arragon, tuflchen Moncon en ßalbaftro.
NOTTBERG , kleine rivier in 't hertogdom Lüneburg , verenigt zieh by de zo genaainde Lübmühe
met de Luche, en loopt eindelyk met d^ze in de
Ilmenau.
NOTTE , rivier in de marck-Bran den burg , > die
van de Havel verllonden word, en eindlyk in de
Elbe valt.
NOTTINGHAM, provintie en graaffchap in Engeland, ten weilen aan Lincolne , ten zuiden aan
Leiceiter, ten ooiten aan Parby, en ten noorden
aanYorck grenzende. Zy heeft eenzandigen grond,
fcoet hout , en fteen-kool-groeven. De hooftiiad
Nottingham is fchoon en welgeboud, legt niet ver
van de rivier Leane, heeft een oud flot, en dryft
goede handeling. De Maréchal de Tallard , die
Anno 1704. in den flag van Hoog :et gevangen
wierd, heeft daar een fchonen tuin aangelegt.
NOVA-ATEGUERA, kleine ftad in noord-America,
17. mylen van Vera Crux, heeft een biflchop, die
onder den aartsbiflchop van Mexico behoort.
NOVALE,kleine maar welgeboude ftad in deTarvifer marck in 't Venetiaanfche gebied.
No ARA, welbeveiligde ftad, benevens een goede citadel in het landfchap Novarefe, op een heuvel in 't hertogdom Milaan. Haar bisdom hoort
onder den aartsbiflchop van Milaan, en zy gaf zieh
in Sept 1706. van de Franfchen aan den keyzerlyken generaal prins Eugeen over.
NOVARESE , landfchap in het hertogdom Milaan,
tuflchen het eigentlyk zo genaamde Milanees, de
graafjehappen Vigevano en Anghiera,het landfchap
Yercellois en het vorftendom Maflerano.
NOVATIANEN, hebben in de derde eeuw geleeft,
en geleert dat de menfeh, wanneer hy na den doop
NOVOGROD , zie Nijinovogrod.
weer tot zonden vervallen was, van de kerk niet
ISOVOGROD-WELIKI, GROOT>NOVOGROD, NEW*veer aangenomen moeft worden 't welk zy in 't
begin van die gene verftonden, die uit vrees der GARTEN, een vorftendom in weft-Ruiland, beneyervoîging tot het Heydendom overgegaan waren, vens de hooftitad Groot-Novogrod of Neugard die
F f ff
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NUMBURG, kleine ftad en flot in neder-HeûefrJ.
groot en voordezen een goede grens-vefting^ tcgen
Zweden geweeft i s , ook een fterken hau del, in op een berg, keur-Ments toekomende.
fconderheid met jucht-leer dryft. Zy heeft een aartsNUMEREREN , hiet eigentlyk cyîfercn of teilen ;.
biflchop, legt op een vlakken grond , 40. mylen daar na betekent het ook het cyfrer of nommer eivan Narva, en ook zo ver van fetersùurg, aan de gens op zetten.
rivier Wolchowa-, die van daar tot aan de ooft-zee
NUMIDIEN, was in oude tyden een groot landfcheepryk is, weshalven deze piaats iters van uit- fchap m Africa, en^begrypt hedendaags het land»
landfche natien bezocht word,
fchap Biledulgerid , en omtrent het land tuflchen
NOVOGRODECK- LiTAWiKi , waiwooaichap in Barbaryen , Zara, Egypten,. en de Atlantifchewit-Ruflien in Litthauen, dat z. diftridten heeft, zee.
naamlyk Novogrodeck en Schlonira. De hooftftad
NUMMI BRACTEATI, zeker flag, van zilvere muntuet ook Novogrodeck „ is groot, beftaat nit houte ten, die in de middel-eeuwen geilagen zyn, die
huizen, en hier en te Minski worden de Jandsda- gants dun, maar van goed ziiver v en maar op een
gen van Liithauen beurt om beurt gehouden. Voor zy geftempeit zyn ,. zo dat zieh de ftempcl op de
dezen is het de uitzet der jonge hertogen van Lit- eene zyde ingebogen , op de andere uitgebogen.
thauen geweeit.
vertoont. Men heeft 'er ook van fyn goud, maar
NOVOGROD-SEWIERSXY , Mofeovifche provintie die zeer zelden gevonden worden.
en hertogdom tuflchen Worodin , SmolensKO ,
NUNCIATURE, zie Rykide utemoms.
Czernichow , Kiow en Litthauen. De hooftftad
NÜNKILCH, kleine itad en heerlykheid in Klettgau
van den zelven naam is gefortificeert , en legt aan in Zwitzerland, de itad Schafhauzen toekomende»
de rivier Dezna.
NUN LATON, itad in Engeiand, in de provintie
NovoNiiASTi, itad niet ver van de rivier Bug in Warwickshire.
Mafovien, in Pulen.
NUNTIUS , zie legaat.
N o w , ftad in het waiwoodfchap Marienburg, in
NUR A , rivier in 't hertogdom Parma-, die aan de
fcooIfch-Pruiflen.
Genueefche grenzen ontfpringt, en by Zerbo in de
- N O W Y - H R « D I , zie Grät&en,
Po valt.
:NOYA , kleine en oude ftad in Gallicien in SpanN U R A , VAL DI NUR A , dal m heî hertogdom
jen , dicht by het water Tamaro , 6. Spaaniche Piacenza.
mylen van Compottel.
N Ü R E , NEURS , rivier in Leinfter in. Ierland .y
NOYELLES, graaffchap in de Nederlandfche pro- die in het graaffchap Queens ontfpringt,. en zieh te
vintie Artois, de kroon Vrankryk toekomende*.
Rofle in de rivier Barrow ftort.
NOYON, fchone Franfche itad in het gouverneNu REM, zeker gebied en. itad in het waywoodfchap
ment van het eyland van Vrankryk, aan de kleine Mafovien in Polen.
Mvier Oyfe. Haar biffchop, die onder het aartsNÜRTINGEN, itad en flot in 't hertogdom Wurbisdom van R?eims itaat, is een graaf, en een van temberg ., tuflchen Tubingen en Kirchheini aan
de 11. oude pairs van Vrankryk. Hier isCaivyn in 't den Necker, daar een ftene baig over deze rivier
jaar 1509. den ro.juli geboren.
legt.
NUBIA ,. ftad in Nubien in Africa aan den Nyl.
Nusco, kleine ftad in Priacipato Oltra in Napels^.
NUBIA, grote ftroom in iEthiopien in Africa, benevens een bisdorn, onder den aartsbiffchop van
die zieh beneden Alna m den Nyl (tort.
Salerno itaande.
NUBIA, groot landfchap in opper-iEthiopien in
Nu SORGE', fraaie piaats in opper-Silefien, in het
Africa, aan den Nylftroom , *t welk ten noorden voritendom Jägern dort*.
aan Egypten en de Woeftyn Barca, ten weilen aan
NUSSBI R G , ilot benevens den titel van een heerZaara,. ten zuiden en ooften aan Abyiïînien grenit. lykheid in neder-Karinthien, tuflchen Gian en WiHet heeft by de 300. Franfche mylen in de lengte, lits.
en even zo veel in de breedte, en is ryk van lanNUSSDORF , markt-vlek in Ooftenryk aan den
delhout, musk us, y voir en goud, ook vind mm Donau, een myl bove:i Wenen,is wegen den goe~
*er een vreeflyk venyn. Deszelfs inwoners zyn den wyn beroenit.
•a.wart, den Joodfchen en Mahometaanfchcn GodsNUSSDORF, flot en heerlykheid I n ' t hertogdom
iienft toegedaan, en hebben een eigen koning.
Crain aan de Poick, een myl van Adelsberg, de
NUCHTLAND , klein landfchap in Zwitzerland , barons Rofetti toekomende.
tuflchen het canton Bern en Freyburg.
NUTRIMENT, voedfel, 't geen- men töteten en
NUDE ,rivier in de middelmarckBrandenburg9die dnnken nodig heeft. Dit geeft een Nutriment,.bt>
achter Juterbock uit den bogen Fleming ontfpringt,; t'ekent, het voed wel.
verdeelc zieh in de Nude en Sare, maar verenigt
NUYS , zie Nuis.
sack weer, en valt by Potsdam in de Havel
NuziACK, gebergte in Bofnien in Ongaryen >waar
NUESTRA SENORA'DE L'A VITTORIA , of T A - door de pas Kruska gaat.
BASCO, itad; aan de kuft van de provintie Tabafco
NYBORG, zie Niburg.
in. Mexico in noord-America,
N'YcopiNGi^ie Nicoping.
N u i s , NUITS,, kleine itad aan de rivier Annan»
N Y D . U , ftadt, in Zwitzerland aan de Bilerfee?.
& a in feurgundten.;,^ heeft een bailluagie en goe- het canton Bern toekomende.
d m wyrik
Ny£N., Zwe.edfche ftad in Finland,

ISte»-

NYL. NYT. OAR. OBD.
NYLANJD, Zweedfche provintie in Finland, aan
Ben Finlantfchen zee-boezem, die ten ooftcn aan
Carelien , ten noorden aan Tavaiîhia , en ten
weften aan het eigentlyke Finland grenft.
NYLÖSH , kleine fortres in de provintie weft-Gothland, aan de nvier Gothleba, niet ver van Gottenburg.
NYMBURG, zie Nienburg.

NYMPHENBURG, prachtig kenr-Beyerfch luft-fiot,
een myl van München, daar men längs een nieuwgegraven vaart naar toe komen kan.
NYMS, kleine ri vier in 't Iieitogdom Luxemburg,
die in 't aartsbisdom Trier ontipringt, en zieh in
de rivier Sour of Suce ontlaft.
N Ï N E , NEANE, rivier in Engeland in het landfchap Northampton, die zieh in een zee-boezein
van de Duitfche-zee (tort,
N Y O N , N E U S , flot en landvoogdy inZwitzerland,
aan het meir van Geneve, het canton Bern toekomende.
NYSLOT , NYSCKLOS , Zweedfche veiling in de

provintie Savolaxia in Finland, die met meiren en
moeraiien omringt is. Koningin (Thrift in a heeft 'er
1641. een Gymnaiium opgerecht, en deze veiling
is den 28. Jun. 1714. aan de Ruften met akkoord
overgegaan.
NYSTADT , kleine ftad en haven in noord-Finland,
6. Zweedfche mylen ten noordweften van Abo ,
daar den 30. Auguftus 172,1. tuftchen de kroon
Zweden en den Czaar na den langdurigen Noordfchen oorlug eindelyk een vrede gefloten is. De
heromleggende landftreek voert den titel van een
graafichap.
NYS TADT, zie Nießädt..

NYTHE, Nyd, rivier in zuid-Schotland , die in
het graafichap Kyle ontfpringt, en in den zee-boegem Sol way valt.
.NYÏHESDALE, zie Nitbesdale*

O.

O

AKS , 7yn zekere fchuiten op de Teems, die
door twe fchuitevoerders geroeit worden, en
dienen lot geen ander .gebruik als om menfehen
faeen en weer te varen.
OBBY, zie Oby,

OBDACH, ftad en flot in opper-Stiermarcken.
OBDAL, kleine ftad in Noorvvegen, in de provintie Drontheim, 11. Zweedfche mylen ten Luiden van de ftad Drontheim.
OBDAM, flot en vrye heeriykheid in noord-Holland , tuftchen Aîkmaar en Medenblik , waar van
de graarlyke familie Obdam van Waftenaar den
mam voert.
OBDAKA, een grootlandfchap in Mofcovien, aan
de Witte zee, tuftchen de rivier Oby en de provintie .Petzora. Men vind 'er., behalven enige forten , die de \iofcoviters geboudhebben , geen ftad ,
inaar de inwoners wonen in hun horden, leven van
het wild gedierte, en zyn de afgodery toegedaan.
Toen de Hollanders het zelve voor enigen tyd,ont-

ÖBE.

fpf

dekt hebben, hebben %j 'er den tiram van Nieuw
Weftvriefland aangegeven.
OBEDOS , ftad en fterk flot op een berg in dç
Portugeefche provintie Eitremadura, 11. mylen van
Liftabon.
OBELISCUS , was by de onde Egyptenaren een
fpitze pyramide of hoge zuil, meeitentyd van een
iteen, onder met een voet en boven met een ron*
den knop voorzien. Deszelfs hoogte beliep gemeen«
lyk 131. voet, en dezyden waren met enkel beeldfprakige rlguren bezet. De Roomfche keyiers hebben 'er vele van laten naar Romen brengen en oprechtcn , daar 'er hedendaags noch enige te ziert
zyn.
^
OBENGIR , rivier in 't koningryk Perzien, in de
provintie Corafan , welke zieh in de rivier Iftiua
ontlaft.
OBENRAD , kleine ftad en flot in het Saxen
Lauen burgfehe.
OBJ-R , OBRA, kleine rivier in de nieuwe Marck
Brandenburg, die in Polen ontfpringt, en zieh by
Glaucha 111 den Oder ftort.
OBER A C H T , OPPER B A N , is een haMe ftraf in

de Saxifche rechten , waar door de vluchtige eil
hals-mifdadigers , na dat zy te vorendoor een befchuldiger of door den fiicaal aangeklaagt, en in 3.
Heren landen opentlyk gedagvaart zyn , maar wegens hun ongehoorzaamheid en achterblyven in de
unter-acht of lagen ban verklaart worden, na verloop van een jaar weer enige reyzen gedagvaart,
in kas van verdere ongehoorzaamheid voor e.erloos
en in den opper ban verklaart worden , aan lyf, eer
en goed door 't gantfche land gemeen gemaakt,
van hun goederen berooft, en van ieder, die hen
krygt, aan den rechter tot lyf en levensftraf kunnen
overgegeven worden. Deze ban en opper-ban ftrekt
zieh alleen over dat landfchap , waar in hy afgekondigtis, uit, en het is niemand geoorlooft zieh
aan des ballings lyf en leven te vergrypen , maar den
zelven aileen aan den rechter om de behoorlyke
ftraf te ontfangen over te leveren; het eerite word
evenwel tegen de Ryks-ballingen wel toegeftaan,
als welke ban door het gantfche Duitfehe ryk kracht
en werking heeft.
OBERBACH , amt van het bisdom Aichftädt in
Franckenland.
OBERBRONN, ftad benevens een flot in deElfas,
die den graaf van Wefterburg toekomt , en daar
goede wyn groeit*
O^ER BÜHL, een plaats niet ver van Stolhoven,1
in het Baden-Badenfche , daar in 't begin van den
lA&tften oorlog de linien der Bondgenoten waren b
maar aa dat de Maarfchalk van Villars dezelve in 't
jaar iyoy.o^errompelde en verwoefte, &yn ze daajc
na by Etlingen getcokken.
Q^ER-DRABU&G , zie Drzhmg.

OBSR-EISFELD , .marktvkk en amt in ?t bisdom
Bamberg.
. OBER-ERCXENSTEINI , een zeer hoog bergflot en
heeriykheid in neder-Crain, een myl van .Ratfchack*,
Niet,ver daar;van daan legt het Hot en heeriykheid
noter.of nederriErckenftein. Beyde behoren,zy den
baron Zezecker toe.
''
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OBE.

OBER-GURCK l flot en heerlykheid in rrederCrain, 5. mylen van Laybach, den vorft van Auerspergtoekomende.
OBER-HAUSS, zo hiet her flot te PaïTau aan den
Donau.
OBER-HOFE N , kleine ftad in Beyeren
OBER-HOFF , tol-huis en pas op de hoogte van
hct Thuringerwoud, 3 - u r e D vanSuhla, in het amt
Schwartswald , en alzo onder Saxen-Gotha behorende. In den 30. jarigen oorlog was het met een
fchans voorzien.
OB*R-KAUFFUNGEN , Zie Kauffungen.

OBER-KIRCH, fteedje en Hot in deOrtenau, aan
deeszyde van den Rhyn, 3. mylen van Straatsburg,
den bifichop aldaar toebehorende.
OBER-KOTZA, aanzienlyk landgoed in Voigtland,
3. myl van Hof, 't welk de jonge markgraaf George Albrecht in 't jaar 1701. voor 40000. Ryksdaalders gekocht heeft, daar by 00k i703.geftorven is,
en uit zyne gemahn Regina Magdalena Lucina,
dochter van den amptman aldaar, twe jonge heren
heeft nagelaten ( waar van de eene Pofthumus geîioemt is) die voortaan heren van Kotza genoemt
worden.
OBERKOW, kleine ftad in Rood Ruflien, in het
waiwoodfchap Belczo.
OBER-KRANICHFELD, zie Cranickfeld.

OBER-LAYBACH , groot marktvlek in Inner-Crain,
aan de rivier Laybach, 3, mylen van Laybach, de
xufter van den overieden vorit van Eggenberg toeibehorende. Hier begint het ruwe gebergte en de
wildtrnis, het Pyrnbaumerwald geriaamt, dat naar
Italien toe legt.

OBE. OBJ. OBL. OBS.
OBERN-XELL, kloofter aan den Main, benedefe
Würtsburg.
OBERPALEN, fteedje en flot in de Lyflandfche
provintie Efthen aan de rivier Deck, 10.mylen van
Dörpt.
OBER-SCHIF-AMT

of OPPER-SCH* EPS-AMT, is

een collegie dat de tegenwoordige keyzer te Wenen aangeflelt heeft, 't welk.de fcheepsvaart op
den Donau en de convoy en en tiaüsponfchepen
naar Ongaryen «reguleert. De overfte van Anderfoon is 'er keyzerlyke vice-admiraal van.
OEER-SONTHEIM, fchoon flot en markt-vlek in
Franckenland aan de Zwabifche grenzen, tufichen
Hai en Elwangen, waar van eertyds een linie des
tiitgeftorve graven van Limburg den naam gevoert
heeft.
OBERSTADT,fraai flot in het vorftelyk graaffchap
Henneberg, een uur van Themar, den heer vaa
Langen toekomende.
OBERSTEIN, heerlykheid, zie Creuts.
OBERSTI:IN, flot, vkk en heerlykheid in de neder-Palts, tuflehen Aisheim en Woims, waar naar
zieh eertyds een familie genoemt heeit.
OBERSTENFBLD, adelyk Luiterfch vrouwen-kloofter in 't Wurtembergfche amt ßeilftein in Zwaben,
niet ver van Heilbron, waar in zieh een abdis en
enige nonnen van Zwabifchen adel ophouden.
OBER-URSEL,

iieUrfel.

OBER W A L D , HET VORSTENDOM OBERWALD,'

zo wierd voor omtrent 200. jaaren een zeker iluk
lands aan de Leine in het keur-Hannoverfche genaamt, welke naam evenwel naderhand verloren
en niet meer in gebruik is. Het word 00k anden
het land van Northeim en Göttingen genaamt, en is
OBER-LOHNSTEIN, zie Lohnßem.
OBER-MESSING , flot en amt in 't bifdom Aich- een ltuk van het vorftendom Caienberg.
OBER-WALSEE, zie Waldfee.
ftadt in Franckenland.
OFER-MOSCHEL , zie Mofchel-Landsberg

OBER-MUNSTER , keyzerlyk adelyk vrouwenftift
in Noordgau.
OBERNARG , rivier in ZwabeÄ , ontfpringt uit
een klein meir en * valt by Buchow in de Bodenzee.
OFERNAÜ, dorp en flot m het graaffchap Hohenberg in Zwaben, wegens zyn bad beroemt.
OBERN-AÜLA, markt-vlek en amt in het graaffchap Ziegenhayn , hoort half den landgraaf van
Heilen, en half den baron van Döringberg toe.
OBHRNDORF, fteedj« aan den Main in Franckenland , tuffchen Miltenberg en AfcbaÄenburg, hoort
den kewrvoril van Ments t o e , en legt tegen over
Klingenberg.
OBERNDORF, kleine ftad in het zwarte-Woud,
t welk tot het graaffchap Hohenberg gerekent
word, en het huis van Ooitenryk toekomt.
OBERNDORF, markt-vlek, flogen heerlykheid in
Zwaben, aan de rivier Lech, by na tegen over de
ftad Rain, het bisdo-m Augsburg toekomende.
OBERNHEIM, zie < benhtim.

OBER-WESEL, zie IVefeL

OBJECT, het voorwerp, iets waar van men handelt of fpieekt, en waar mee men omgaat.
OBJECTIE, tegenwerping. Objiceren tegen werpen.
O B I I , kleine ftad in deZweedfche provintie ooft~
Gothland.
OBLICZIX , Turkfche ftad in BefFarabien aan de&
Donau.
OBLIGEANT, bcleeft, dienftph'chtig. Obligèrent
verpachten, verbinden.
OBLIGATIE, verplichting, 00k een fchuldbekentenis, die de ichukieiflei geeft
OBOLA, rivier in Litthauen, zie Ober,
OBRISTENFELD, zie über'tenjeLd.

OBROAZO, ftad aan de rivier Cermagne in Dal*
matien, aan de grenzen van Croatien. Zy wierd
Anno 1683. van de Türken verraten, en van de
Venetian en ingenomen.
OBSXUUR, donker , duifter, twyrTelachtig.
OBSERVAS T I E , hiet zo veel als. eerbied, 00k een
oud gebruik en gewuonte.

OBSIBVATIONS A R M E E , ZO noemt men een Le*
OBERNKIRCHEN ,ftad en Luiterfch adelyk juffrenklooiier in het graaifchap Schauenburg in Weftfa- ger, waar door een belegenng gedekt, en te ge*
îen, den landgraaf van .Heffen-KaffeJ" toekomende» lyk op den vyand acht gegeven word , op dat
CIU&NSCBEINE£LD<» Bambergs amt ia Francken- hy met doorbreke > en hulp ia de veiling bren*

ia&d»

OBSJEBi.-

OBS. OBT. OBY. OCC.
OBSERVATORIUM, ZO noemt men een verheven
plaats in een gebouw, waar op men het gefternte
en den hemelsloop in acht neemt , waar van het
Engelfche te Greenwich , en het Franfche dat te
Parys in het jaar 1667. op koninglyke onkoften geboud is, het meefte bekent zyn.
OBSERVEREN, inachtnemen, aanmerken, waarnemen.

OCE. OCH.
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Gëoccupeert zyn , biet met veel bezigheden overftolpt zyn , veel te doen hebben.
OCEANUS , is de grote wereld-zee , die om den
gantfehen aartkloot of om de oude en nieuwe wereld loopt, ennaar gelegenheid der verfcheyde wereld-delen of landen , die zy befpock , 00k verfcheyde namen krygt.
OCEANUS AMERICANUS YEL INFERIOR , is het

grote deel van den Oceaan, dat aan de kuften.van
ler en de uiterfte punt des hertogdoms Maagdeburg, America ftoot. Het beibat uit drie grote delen,
't welk de landgraaf van H eilen-Homburg in plaats welke zyn Mar del N o r t , de Magellaanfche zee *
van Neuitadt aan de Doffe in de Middelmarck van en Mar del Sur.
den koning van Pruiffen bekomen heeft.
OCEANUS AQUITANICUS , LA MER DE GASCOOBTINJ-RÈN, iets verkrygen, erlangen.
GNE , is een ded van de Oceanus Atlanticus by
OEY , het Öbyfche gebergte längsten noorder Vrankryk ten weften..
Oceaan , tuflehen de ri vieren Oby en Petzora.
OCE ANUS DEUCALEDONIUS , is de Schotfche zee*
OBY, grote rivier in 't ooftlyke deel van MofcoOCEANUS MERIDIONALIS , AUSTRAIIS of JEvien, die in 't land der Calmucken uit het meirKi- THiopicus, is het deel van den Oceaan, dat zieh
thay ontfpringt , door Sibérien ftroomt , en zieh van den Evenaar tot aan de onbekende /.uidlanden
door 6. monden in de Yszee itort. Zy is zeer onge- uitftrekt , en neder-Ethiopien omringt. De voorftuimig, en alzo voor de fcheepvaart zeer gevaar- naamfte delen daar van zyn de zee van Congo, vam
lyk, 00k by haar mond zo breed, dat men enige de CafFers, en van Zanguebar,
dagen toe moet brengen met daar over te zeyien.
OCEANUS OCCIDENTALS , OCCIDUUS of ATLANZy word in 't gemeen tot een grens tuffchen Azia TICUS , is dat deel van den Oceaan, 't welk aan de
en Europa genomen.
weftlykekuften van Europa en Africa grenft, van den
OCCA , grote rivier in Molcovien, niet ver van circul der Noord-Pool tot aan den Evenaar. Desklein Tartaryen , welke in t hertogdom Worotin zelfs voornaamfte delen zyn de Oceanus Deucaledoontfprjngt, welbewoonde oevers heeft, by Colum- nius , het grootfte deel van de Duitfchë zee, de 1erna den Mofcauftroom inneemt, en te Niii-Novo- fche zee , gelyk oak de Brittannifche , Franfche 9
Spaanfche en de zee der Canarifche eylanden, van
gorod in de rivier Wolga valt.
O C C A , SIERRA D'OCCA, een berg in oud Cafti- Capo Verde en van Guinea.
OCEANUS ORIENTALIS, EOUS ofiNDSCifs, ftrekfc
lien, tufTchen de fteden Burgos, Miranda dEbro,
zieh van de kuft van Ajan tot: aan de Dieve eyian*
en S. Domingo de la Caîcada.
O C C A , rivier in oud Caftilien, die in 't gebergte den toe uit. Deszelfs voornaamfte delen zyn de
Occa ontfpringt , en zieh te Puente de Ra in den Arabifche, Indiaanfche en Chineefche zee, de Archipel der Molukfche eylanden, gelyk ook die van
Ebro il ort.
St. Lazarus en het meir van Antchidol, dat tegen
OCCASIE , gelegenheid, aanleyding , oorzaak.
OCC<SIONAL-CONFORMIIY, betekent in Engeland, zuid-Holland legt.
OCEANUS SEPTENTRIONALIS , BOREALIS of G LA-*
wanneer een Presbytenaan (gelyk inzonderheid onder Willem ill. dikwils gefchied is ) een geeitlyk CIALIS, is het deel van den Oceaan , dat net dichtft
amt beKomt, dat dezelve zieh aanftonds ter occalie van aan den Noord-Pool komt r nademaai het ten zuidat amt met de biffchoplyke kerk conformeert, het den den cirkel van den Noord-Pool en de noordly;Avondmaal voîgens derzelvergebruik ontfangt, 00k ke kuften van Europa en Azien , ten noorden de
zieh ; zo lang hy die bediening bekleed , in geen onbekende Pool landen heeft. Deze Qceaan beandere vergadering dürft laten vinden. Wylnu dier- grypt een deel van de Duitfche zee, benevens de
geiyke geeitlyken in 't gemeen hun Presbyteriaan- Ooit zee, deMofcovifche, Tartarifche enYs-zee.
OCHAD , grote en welbewoonde ftad in Gelukkig*
fche gewoontens behielden, zo wierdook onderde
overlede koningin Anna een bill opgeftelt, dat die Arabien in Azien, in een vruchtbare landftreek.,
OCHENBR-UCK-, Neurenbergs amt en vlek m Frano
zieh op deze wyze tot de biffchoplyke kerk beleden
hadden , enevenwel in een Presbyteriaanfche verga- kenland.
OCHIO , is eea van de $>. grote landfchappen ?ai»
dering betrapt wierden, zekere ftrarïln zouden opgelegt women , 't welk by de bey.ie Parlaments- het eyiand Niphon, in het Japanfch gebied in Azien,
OCHLOGRATIA , is een verdorve regerings wyze^
huizen veel difputen veroorzaakte, en hier op is in
het Palament beraadilaagt , op wat wyze de akte daar het gemene volk de heerfchappy neeft, wan**van de Occafional-Conformity vervat zou kunnen neer een itaat meer door boze begeertens ,als. door
verftand geregeert word * nademaai men niet o p
worden.
OCCIDENT, ZO word het weften genaamt, daar het gemene bell, maar op de eigebaat ziet..
OCHRIDA , LOCHRIDA«, grote en'volkryke Turlsdezon ondergaat.
OCCIMIANO, kJeineftad in*thertogdomMontfer- fcke ftad in Albanien, op een hogen berg, aan het
ïat, was in oude tyden de refidentie der markgra- meir Pelioum in Griekenland.
OCHSEN BERG, hoog en onveilig gebergte in^acl&r
yen van Montferrat.
OCCUP£REN, betekent inbezit nemea, innerne», ter-Pommerea in 't hertogdom Wenden
F f ff 3.
'
Öf»r
OBSFELD, OESFELD, fteedje en amt aan de Al-
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ÖCH. OCK. OCT. OCZ,

ODA. ODE*

O D A , een kamer of collegie aan het Ottoman»
nifche hof, waar in de gevange of andere Chriilenkinderen tot de hof-en krygsdienften afgericht en
onderwezen worden. Daar zyn 'er vier, en de
leermeeiters zyn witte gefnedene, die hun leerlingen zeer hardt houden, zo dat het fcherp toegaat
eeriemand in de vierde kamer komt, waar in zieh
de aanzienlykfte bevinden, met de zekere hoop, dat
zy tot de hoogfte amten zullen bevordert worden.
Of zy wel van Chnften ouders zyn moeten, zo
brengt doch deCapigi-aga of groot mefter van't Serail 00k Turkfche kinders daar in.
ODE MIR A , graaffchap in de Portugeefche provintie Alentejo, benevens een hooftitad van den
zelven naam.
ODENCZKO, ftad in het waywoodfchap Minski
OCKA , zie Occa.
in Littauen.
OCKER, rivier in het hertogdom Bronswyk, die
OÛENPOL , zeker diftriél benevens een il a d van
lieh tuflehen GifFhorn en Zell in de Aller ontlait. den zelven naam, in de Lyfîandlche provintieEithOCKMIANI, flad in Samogitien, aan de gr-enzen land , word ook anders het itift Derpt genaamt.
van Coerland.
ODENSEE, zie OthtnUe.
OCOLNITXEN, bekleden den naaflen eerrang naa
ODENSHOLM , OETGENSHOLM , klein eyland in
de Bojaren in Moicovien, waar uit de Czaar de den Finlandfchen zee-boezem , dicht aan Lyfjand^
waywoodfchappen en andere opentlyke amten de kroon Zweden toekomende.
voorziet, en de ledige,Bojaars piaatzen uit hen verODENWALD, ÖTTENWALD, klein landfehap vol van
vult.
boiîclien in de neder-Palts, 't welk zieh in de breedOCRAINA, provintie in zuid-Mofcau , tuflehen te van den Neckar tot den Mayn uititrekt, maar in
Worotin, Rezan , Mordwa, en klein Tartaryen : zy de lengte by de Bergtlraat begint, en zieh ten 00k by na gants vol van bout, en word van Tartaren ften tot aan de Tauber of het Franckenland uitbe wo on t.
itrekt ; de nie eile bomen daar in zyn eiken , beuken,
en berken. Het land hoort keur-Palts, keur-Ments,
O C R I D Â , zie Achride
OCTOBER GEZELSCHAP , quam Anno 1711. in Heilen , den hifkhop van Wurtsburg en de graven
Londen o p , waar in verfcheyde leden van 't Par- van Hohenlohe en Erpach toe.
ODER , grote icheep-en vifchryke rivier inDuitslement en andere van adel alle week regulier ééns
in de herberg de roemer te zamen quamen, aldaar land, die aan de Moravifche en Silelifche grenzen
tot 11. nur bleven, niet anders als o&obers bier niet ver van het fteedje Friedeck in een woud en
dronken, en met elkander affpraken geen dienft ten rots ontfpringt, by na gants Silelien en de Markhove aan te nemen, maar onafhankelyk te blyven. Brandenburg doorloopt, naderhand in voor-PomHun getal groeide tot op 130. of i4o.perfonen aan. meren by Stettin het Dammiiche meir maakt, door
Maar de ftaats fekretaris van dien tyd Mr. de Jean het grote en kleine Friflche Haf loopt, en zieh met
drong zieh benevens andere hofbedienden onder 3. monden, die Pene, Swine , en Diwenow gehen in , en wierp zieh tot nun prefident op. Wyl naamt worden, in de Ooit-zee ftort.
O D E R , kleine rivier in Bretagne in Vrankryk,
•'er nu allengsjens meer Van't hof daar toe quamen,
die zieh in de Gafconfche-zee ontlaft.
is dit gantiche gezelfchap weer verftrooit
O D E R , fteedje en flot in opper-Silefien in het
OCTOGONUM, een figuur die 8. hoek'en en 8.zy*
den heeft. Alzo word 00k een vefting van acht vorftendom Troppau aan de Moravifche grenzen.
ODI.RBEKG, kleine ftad aan de Oder in voorèaftions Odogonum genaamt.
• OCTKOY, betekent zo veel als een vergunning, Pommeren, met ver van Stettin. Daar was voorprivilégie of vryheid, die door de hoge overigheid dezen een beroemt voritlyk flot, 't welk wegens de
veftmgwerken der itad Stettin geilecht is.
verleent word.
ODERBERG, kleine ftad in Sileßen aan de Oder 3
OCTROYEREN , betekent zo veel, als uit naam
in 't vorftendom Ratibor. Zy heeft een oud flot,
van de hoge overigheid vergunnen.
OCULARITER, AD OCULUM, ogenfehynlyk, tafte- maar is met geen muren omringt, en hoort den
•lyk. Oculaire infpeclie , wat men zelfs gaat be- graaf Henckel toe. Zy legt wonderlyk vermaaklyk
tuffchen 3. rivieren-, aan welker-eene zyde de Elia,
dien, ooggetuige.
OCZAKOW , ftad benevens een flecht beveftigt aan de andere de Ooiierbach in de Oder valt, 20»
flot in het waiwoodfehap Kiow in de Ukraine, daar mylen ten zuid-ooiten van Breflau.
ÖDERBERG, ftad in de middel-Marck-Brandende Dnieper in de Zwarte-zee valt, de Türken toeikomende. In 't jaar 1644. leden de Tartaren hier burg in de opper-Barnimifche-kreits aan de Oder 9
die het ftapeirecht aan gemeide rivier heeft. ßy
omtrent een harde nederlaag van de Polen.
OCZAKOWISCHE TARTAREN, wonen tuflchen den deze ftad is een vefting op een Werder in de Oder,
Dnieper en Nieller, aan de Zwarte-zee, en hou- waar uit deze ftroom kan befchoten worden.
-~den het meeft met 4e Türken,
ODERNHEIM, kleine ftad in de neder-Palts, tusfchen
OCHSENFÜRT, kleine ftad en amt in Franckenland aan den Main, den biflchop van Wurtsburg
toekomende, en 3. mylen van Wurtsburg geigen.
Hier omtrent waft de beite Francken wyn.
OCHSENHAUSEN, vlek en aboy van de Beneai*tyner-orde aan de rivier Kutter in Aigow in Zwaben, wiens abt een onmiddelbave ryksltand :s.
OCHSEN-PFUHL, klein rond meir m het vorftendom Grubenhagen, tegen den opper-Harts, by het
fteedje Hertsberg gelegen. Het is alryd vol water,
maar loopt nooit over.
OCHSENSTEIN , heerlykheid in de neder-Elfas ,
den graaf van Hanau toebehorende.
OCHUMS, rivier in Georgien m Azien, die op
den herg Caucafus ontfpringt, en zieh in deZwarteaee giet.
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fchen Oppenheim en Alzey , niet ver van den
Rhyn.
ODERNHEIM, kleine itad in het hertogdom Twebruggen , een myl van Meifenheim. "Voordezen
was"hier het vrye ryks-itift van Bruchfal, waar na
het ouk noch het Odernheimfche genaamt word.
ODEscHALcm,een voornaam gedacht van Como
tut het Milaneeiche, waar uit paus Innccentius XL
gefproten was, die van Anno 1676. tot 1689. den
pauilyken troon bekîeed heeft.
ODEXERA, iterk Ilot in 't koningryk Aîgarve in
Portugaal.
O D I A , UDIA, hooftftad van 't koningryk Siam
in Indien, welke gczegt word by de 400000 huizen te hebben , en den koning 50000. foldaten in
*i veld te kunnen leveren.
ODiAM,üacl in Engeland f in de provintie Hantshire.
ODIER , ODÏEL

rivier in Andaloufien, die aan

de grenzen van Evtremadura ontfpringt , en zieh
in den zee-boezem by Cadix ftort.
ODIEUX, haatlyk, verdrietlyk, tegen de borfl.
ODOLANOW, itad in het waywoodichap Kaliich
in groot-Polen.
ODOUÏBACHÀ , hiet het ilôt dat Sultan Mahometh IV. met ver van Adrianoplen in Romanien
Anno 1664. heeft laten bouvven, toen hy een tegenzin in Conftantinoplen had gekregen.
ODRusKOjftad in het Litthaufche waywoodfchap
Minski in wit Rufïien.
ODRWAC, rivier in Litthauen, die by Rohaczow
in de Dnieper vaît.
ODUBASSI, een voornaam bevelhebberonder.de
Janitzaren in Turkyen.
ODWAL , kleine (tad in Noorwegen in de provintie Bahus, aan een kleinen zee-boezem van het
Cattegat, den koning van Zweden toekomende.
ODYCK, heerîykheid in 't ftift Utrecht, waar na
den graaf van Naiîau, als heer van Odyck, ÙCÏI
naam voert.
OHCONOMIE , de huishouding, en het goed overleg van de zelve. In Polen verftaat men genieen!y k door dit woord die goederen, die Kot onderhoud der koninglyke tafel gefchikt zyn.
OECONOMUS, beduid eigentlyk een huishouder :
op zommige Univeriiteiten betekent het den genen, die haar inkomften ontfangt, op andere zo
veel als een regent van een collegie,
OEDANGE, itad in Coerland.
OEDENBUKG, EDENBURG, kleine Had met

boî-

•werken en drie dubbele muren omringt in nederOngaryen, aan de Sîiermarckfche en Ooftenrykfche
grenzen, 8. mylcn van Wenen. Daar is 00k een
Luiterfche kerk voor-de rykshofraden van de Luiterfche belydénis, die 00k in zekeren opzicht kerkmeefters daar van zyn. Daar omtrent wait goede
wyn.
OEDERN, oud berg-fteedje in de Aartsbergfchekreits in Meiden aan de Flöhe, tuilchen Freyberg
en Chemnits, heeft veel door brand geleden.
OELAND , eyland in de ooft-Zee , onder ooftGothiand behorende, en de kroon Zweden toekomeBde y wiens oever met veeliterke. kaûelen voor-
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zien is. Het is 18. mylen lang en een breed, legt
niet ver van de provintie Smaland, waar van het
door deCalmerfont afgelcheyden word, tegen over
de (lad Calmar, en hoort onder dezelve.
O E L S , vorftendom in neder-Silefien aan de Oder,,
't welk ten ooften aan het Briegiiche, ten weiter*
aan het Wolauifche, ten zuiden aan het Breilaufche , en ten noorden aan de ftandsheerlykheder*
Trachenberg en Miiitfch grenit, en een hertogly^c
linie van Wurtemberg toebehoort>. die den Luiterfchen Godsdienft toegedaan is, en waar van de tegen woordige hertog Karel Frederik den 7. Febr.. 1690,
geboren isi Deze heeft zieh den ü . April 1709»
met Juliana Sybilla Charlotta, dochter van hertog".
Frederik Ferdinand van Wurtemberg- W7eUtingen 9
èic den 14. Nov. 1690, geboren is, in den echt beven. De hooftitad voert den zelven naam, legt 4*
mylen van Breilau heeft een vorülyk refidentie-flot^
en is Anno 1710. zeer iterk door de pelt: aangetail.
OELSNITS, kleine ftad aan de Elfter in Voogtland, onder 't amt Voogtberg behorende, 1. myl
van Flauen, is Anno 1710. door een groten brand
by na te enemaal in de afch gelegt.
OENINGEN, is een proosdy aan de Boden~zee r
daar de Rhyn weer te voorfchyn komt, en hoort
den biflchop van Conitans t o e , die. zieh heer van>
Oeningen ichryft. Voor dezen was het een graaffchap.
OEPFINGEN, Hot en dorp in Zwaben, aan denDonau, tuilchen Ulm en Ehingen, 2. mylen vande eeritgenoem.de plaats, van de andere 1. myl gelegen.
•
:,
O H R , zie Rond-ßukken.
OERINGEN, kleine itad, amt en flot aan de rivier Ora in Franckenland, aan de Wurtembergfchegrenzen, in Oergöw, de reiidentie ener graafiyke
linie van Hohenlohe.
OHR LE, kleine itad in 't quartier van 's Hertogenbofeh , in Hollands Brabant.
OESEL , eyland in de ooit-Zee , by den rnond^
van den Rigaafchen zee-boezem/t welk rot-deLyflandfche provintie Efthland behoort,en tegenwoordig den Czaar toekomt. Het heeft 14. mylen in de*
lengte en 7. in de breedte, en heeft 2. verfingen,,
Arensberg en Sonneburg genaamt ,, benevens 18..
andere Kerfpels. In 't jaar 17 IQ. wierd dit eyland
door de Ruifen verovert, na dat het 1645. van de.
DenenaandenZweed afgeftaan was, en in denvreder
17 21. hebben het de Ruifen behouden*
OESFELD, zie übsfeld.

OETENBACH, een wel aangeleyd weeshuis/t welk
met een ichoon ichool voorzien is> in \ canto®
Zurich in Zwitzerland.
OETGENSHOLM, zie Odemholm»
OETMARSEN , zie öotmarfum,
O E T TINGE N , N i £UW O E T TIN G E M , B£ TE R S CHI

OETTINGSN , ftad in opper-Beyeren in 't rencamt
Burghaufen, niet ver van den Inn itroom, ii.myL
van München ,. die een Pleeggericht heeft, Eenhalf iiur van nieuw-Oettingen legt oud-Oettingen^
waar heen veel bedevaarten naar een Marien beeié.
gefehieden.
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OETTÏNGEN, graaffchap in de Zwabifche-kreits, een clefenfive Alliantie daar en tegen heeft maar de
dat ten noorden en ooften aan Franckenland, ten verdediging tegen een vyai dlyken aanval tot haar
SLiiiden aan het'hertogdom Neuburg, en ten weiten doelwit, wanneer men zyn buren niet vertroud,
aan het hertogdom Wurtemberg grenit. Van dit en zieh daarom in ftaat van tegenweer ftek.
OFFERA, kleine itad in Arragon in Spanjen.
graaffchap heeft het geiamentlyke huis Oettmgen
OFFEHA, een plaats in Zevenbergen, daar zilver
xyn naarn, dat uit two hoofthmen beftaat naamlyk uit de Oettingfche, die m den ryksvorftemtand en goud met koper vermengt gegraven word.
OFFENEREN, aanbieden. Offerte een aanbieding.
verheven is en uit de Wallerfteinfche ot graaflyke.
Deze deelt zieh weer in drie linien, naamlyk in de Offcrtorium het offer-geld, dat zomtyds op het alSpielberfche , Wallerrteinfche en Baldcrifche. De taar gelegt word.
OFFERTCRIUM, is een zekere plechtigheid midvorftelyke linie bezit het meefte van bet graaffchap
Oettineen, en is den Luiterfchen Godsdienit toe- den in de Roomfche mis kort na het geloof, wangedaan, daar in tegendeel de graaflyke den Room- neer de mispriefter het offer wydt, en de diaken
fchen belyden. De tegenwoordige vorlt van 'Jet- hem het bort met brood toerykt.
tingen Albertus Erneftus, keyzerlyk generaal veldOFFICIAAL, is de vicaris van een biffchop in wemaarfchalk en gouverneur van Philipsburg is gebo- reltlyke gerichten over echt-zaken, bezwangerinren den 8. Aug. 1669. en heeft zedert 1683. gere- gen, echtbreuk, en diergelyke; daar in tegendeel
geert. Zyn gemalin Sophia Louiia is een dochter de Suffragaan een vicaris des biifchops in geeftlyke
van Lodewyk VI. landgraaf van Heffen-Darmftad, en kerkzaken is.
OFFICIANTEN , hieten. allerly bedienden in en
die-den 11. oct. 1688. met hem in den echt getreden is, en waar van m aar een princes in 't leven buiten den oorlog.
is.
OFFICIO DELL' ABUNDANZA, ZO word de bank
OETTÏNGEN, hooftftad des graaffchaps van den van lening te Lucca genaamt, waar in menzo wel
zelven naam, benevens een flot aan de rivier Wer- geld op panden uitleent, als 00k capitalen tegen 5.
nits op den Rieis , aan de Franckifche grenzen. per cent aanneemt, en dit brengt de republiek veel
Deze ftad is half Luiterfch en half Roomsgezmt, 9. voordeel toe.
mylerivan Neurenberg.
OFFICIO DELLASANITA, is een collegie in de reOETTLINGEN , 21e Etlingcn.
publiek van Lucca, dat uit drie gedeputeerden beOEVER , de rechte en linke oever van een rivier ftaat , en zorg moet dragen dat door het fchoonword in het tegenwoordig woordenboek alzo ver- houden der (traten, goede bpzicht op de ingevoerftaan : de lezer beeide zieh in dat hy by den oor- de levensmiddelen, en andere loflyke voorzorgea
fprong ener rivier ftaat, en het aangezicht naar der alle befmetlyke ziektens afgeweert worden.
zelver mond gekeert heeft, wat dan aan zyn rechOFFICIO DELLA VIGILANZA,IS een collegie in de
ter hand legt is de rechte oever van de rivier, wat republiek van Lucca, dat uit 8. raden beftaat, die
aan de linke hand, is de linke oever.
een waakzaam 00g op de vreemden , die naar Lucca
komen, moetenjiouden.
OFANTO, zie Oßanto.
O F E N , grote en beveftigde ftad, benevens een
OFFICIUM, hiet in een eigen zin by de Roomsfterk flot in neder-Ongaryen, welke ten dele op gezinden den Godsdienft, die in de opentlyke vercen heuvel , ten dele aan den Donau legt , 50. gadering gefchied. Het H. Officie te Romen, zie
mylen van Wenen. Zy was voordezen de hooft- Congregatio del S. Officio.
en refidentie-itad der Ongarifche kpningen, mâar
O G E N , provintie in Indien, ait haar byzondein 't jaar i^i.geraakte zy in Turkfche handen, en ren vorft heeft, welke den groten mogol cynsbaar
wierd hun Anno 1686. eerft van de Chrillenen is.
weer afgenomen. Hier zyn beroemde warme baOGERSHEIM, kleine ftad in de neder-Palts, teden en heerlyke wynen. In 't jaar i7io.wierd deze gen over Manheim.
plaats fterk van de peil bezocht.
OGLIO , rivier in Italien, die op de grenzen van
OFF AN TO , rivier in Napels , die in Principato Trente ontfpringt, door het meir Ifeo en het herOltra in het Apennynfche gebergte ontfpringt, en togdom Mantua loopt, en zieh te Torre d'Oglio
zieh in de golf van Venetien ftort.
in den Po ftort.
OFFENBACH* refidentie des graven van IfenburgO G N A T , zie Qnata.
Offenbach, legt aan- den zuidlyken oever van aen OGÜELLA , OQUELLA , fchoon vlek met een flot
Mayn, een uur boven Franckfort. Zy hoort tot in de Portugeeiche provintie Alentejo op een berg,
den opper-Rhynfchen kreits, en word wegen haar aan wiens vôet de rivier Chevora voor by ftroomt,
goede gelegenheid alle jaar meer aangeboud.
4. mylen van Elvas;hier is een merkwaardige bron,
OFFENBÜRG, vrye ryksftad in Ortenau in Zwa- waar in alle dieren en viflehen, uitgenomen de vorben, aan de rivier Kintflg, 2. mylen van Straats- fchen, fterven.
feurg. Zy ftaat onder de befcherming van het huis
O G U L I N , grensvefting in Croatien in Ongaryen.
van Ooftenryk, en is den Roomfchen Godsdienit
OHIO , OUABACHE , of DE SCHONE RIVIER , is
toegedaan.
een rivier in nieuw Vrankryk in noord-America 9
OFFENDEREN , beledigen , vertoornen , op de die zieh in de rivier Mifliiipi ftort.
feen treden. Geoffenfeert beledigt, vertoornt.
OHLAU, ftad in 't vorftendom Brieg in Silefien,
OFFENSIVE ALLIANTIE , is een verbintenis, uit 4. mylen van Breflau , heeft 1709. een Luiterfche
kracht van dewelke men ^n Vya^d aamaften wil : kerkenfehoolgekregen, ookeen fchoon Hot, waarop
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op de koninglyke Poolfche prins Jacobus Sobiesky
reiideert, die het als een pand bezit.
OHLAU , .rivier in Silefien , die by Bernsdorf in het
vorftendom Munfterberg ontfpringt, en by Breflau
in den Oder valt.
O K M , rivier in Heften, die uit den Vogelsberg
ontfpringt, een uur van Kirchhaim in de Wohra,
en met haar by Marpurg in de Löhn valt.
O H R , zieOr.
O H R E , kleine rivier in de oudeMarck en hethertogdom Magdeburg, ontfpringt by Ohrdorff, loopt
door het Moeras in Drömling, en valt by Rogecz
in de Elf.
OHRINGEN, zie Geringen.

OHSEN, amt-huis en markt-vlek in het overoude
graaffchap Eberftem, in het hertogdom Calenberg,
den keurvorft van Hannover toekomende.
O I E , zie Oye.
OIGNONVILLE, flot aan de rivier de Scarpe in
Walich-Viaanderen, niet ver van Douay, 't welk
de troepen der bondgenoten Anno 1710. veroVerden en verbrandden.
O I K , ftad en graaffchap in Pikardyen, dat zieh
van Calais tot aan Duynkerken uitilrekt.
OIRKONDEN, zie Documenter

OiRscHOT, kleine ftad aan de rivier Beerfe in
de Meyery van den Bofch in Brabant.
O I S E , zie Oyfe.

OISELEY, fterk flot in Franche Comté.
OisY, ftad in Viaanderen in het graaffchap Artois.
OKEHAMPTON, ftad in Engeland in de provintie
Devonshire.
OKELEY, ftad in de provintie Surrey in Engeland.
OKINGHAM, ftad in de provintie Barkshire in Engeland.
O L A NO , zie Olma.
OLARGUES, kleine ftad in neder-Languedoc, 8.
niylen van Narbonne.
O L AU, zie Ohlau.
OLBERNHAU, ALBERTSHAYN, fteedje in de aarts-
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den aangefokt. Het hoort, zedert dat de laatlle
graaf Anton Günther in 't jaar 1667. geftorven is9
den koning van Denemarken t o e , uitgenomen de
heerlykheid Jevern, die het vorftelyke huis AnhaltZerbft, en de haven Neuftadt, die den hertog van
Holitein-Gottorp toekomt. De hooftftad Oldenburg is middelmatig groot en fterk, en legt 8. myk
van Emden, aan de rivier Hunte, die zieh m de
Wezer ftort.
OLDENBURG , was der baronnen van Furftenberg
(welken titel noch tegenwoordig de bifTchoppen
van Paderborn voeren) eerfte reiidentie-plaats, en
het ftamhuis der graven van Oldenburg, voordeze
een welbeveftigt flot, en een verdedigings plaats tegen de graven van Arensberg en de Marck, legt in
Weftphalen aan de rivier Roer, en is tegenwoordig
tot opeen kapel na gants verwoeft.
OLDENBURG, ftad in Wagrien in Holftein, tegen over het eyland Femern , den hertog vm
Holftein-Gottorp toekomende, heeft Anno 1700.
een zwaren brand gehad.
OLDENDORF , kleine ftad in het vorftendom
Grubenhagen in 't Bronswykfche gebied, derdehalve
myl ten weiten van Eimbeck.
OLDENDORF , kleine ftad in het graaffchap
Schaumburg aan de Wezer, aan Heflen-CaiTel behorende.
OLDENLANDE, ZO word de landftreek' in 't hertogdom Bremen genaamt, die aan de zee naar den
kant van de Elve gelegen is.
OLDENSAEL , hooftftad van het graaffchap Twent,
in de provintie Over-yflel.
OLDENSWORTH, een groot dorp in het hertogdom Sleeswyk in het Eydeiftetfche, niet ver van
Tönningen , daar het akkoord tuffchen de Hoge
Geallieerden en den graaf Steinbock 1713. den 16.
Mey wegens de overgaaf der veiling Tönningen en
de Zweedfche bezetting gefchiedde, die daar op te
Hoyerswerth in een dicht daar by gelegen hof-iiede
voltrokken wierd.
OLDESCHLOO , kleine ftad in Wagrien aan de
Trave, in het Holfteinfche, 4. mylen van Lübeck,
den koning van Denemarcken toebehorende.
OLDISLEBEN, voor deze een Benediktyner-kloofter, nu een pleifter-amt van den oudften der vorftlyke Saxifche Erneftynfche linie, in Thüringen niet
ver van Saxenburg gelegen, 't welk na de dood
van hertog Bernhard van M.einungen in't jaar 1706.
de hertog van Saxen-Weymar in bezic liet nemen.
OLDSARUM , ftad in Engeland in de provintie
Wiltshire,welke twe gedeputeerden in 't Parlement
zend. Niet ver daar van daan legt de ftad Newfarum, die beter in bloei is als de eerftgenoemde,
plaats.
OLEGIO, OLEZZO, kleine ftad aan de rievierTicino in het Milaneefche landfehap Novara , deu
graaf van Bolognini toekomende.

bergfehe-kreits, dicht aan de Boheemfche grenzen ,
is wegens het goed geweer, dat daar gemaakt word,
beroemt. Het hoort den keur-Saxifchen opperhof- en land-jagermeefter van Leibnits toe, en heeft
de diredlie over het amt Lauterftein.
OLBRUG, Ilot, vlek en vrye heerlykheid, den
heer Walpot van Baftenheim toebehorende, 2. m.
van Andernach, in 't aartsbisdom Trier.
OL DE AM TEN , een landftreek on^er de gene die
in de provintie Groningen de Ommelanden genoemt
worden.
OLDENEROCK, fchoon vlek in Hadelerland, onder keyzerlyke fequeftratie ftaande.
OLDENBURG , graaffchap in de Weftphaalfche
kreits, 'twelk ten weilen aan ooft-Vriefland en het
graaffchap Emden, ten zuiden aan het ftift Munfter, ten ooiten aan het graaffchap Delmenhorft en
OLENNI TUNGUSI, zyn Heydenfche Volkeren in
het hertogdom Bremen , ten noorden aan de Duitfche-zee grenft. Het word verdeelt in 't Butjader-, de Mofcovifche provintie Dauria , die rontom de
Stätinger- Roftringer- en lever-land. Deszelfs grond ftad Nerzinskoi wonen, en op des gouverneurs beis op vele piaatzen moeraffig, maar vruchtbaar aan vel te voet moeten dienen.
koorn en weylanden, en hier worden goede paarOLEPE, ftad in het hertogdom Weftphalen, aan
Gg gg
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met zyn Franfche troepen over hals en kop wegpakken , en icheep begeven, waar uit in Pruiffen
het iprcekwoord is ontiiaan, het zal u gaan als den
Franilchen te Oliva.
OLIVA, rivier in Calabria citra, in 't koningryk
Napels.
OLIVARES, vlekbenevens den titel van een graaffchap in oud-Caftilien niet ver van Valladoiid.
OLIVE , nonnen abdy van de Ciftercienler orde
in Henegouwen, tuffchen Binche en Nivelle.
OLIVENZA , gefortificeerde ftad in Alentejo in
Portugaal, aan een kleine rivier, die eenftuk weegs
daar van daan in de rivier Guadiana valt, en waar
over een fchone brug legt. Zy is een grensvefting
tegen Spanjen, met 9. grote baillons en een diepe
watergracht voorzien , en legt 3. tot 4. mylen van
Badajoz.
OLIVERIG, kleine rivier in Sicilien in Val di Demona, welke zieh in de Toskaanfche zee ontiafh
OLEUM SANCTUM, of HEILIGE OLI , word door
OLIVETANI, geeftlyke munmken in Italien, wiens
een Roomsgezinden bifTchop op Witten-Donderdag ftichter Bernhardus Tolomaeus omtrent het jaar
met byzondere plechtigheden gewyd", en daar na 1320. hoogleraar in de Wysgeerte op de Académie
tot allerhande geeftelyke verrichtingen, voornaara- van Siena was , die door een lange redevoeiing
]yk tot het laatite olyfel gebrurkt.
over de ydelheid enige zodanig in 't hart roerde,
O L E Z Z O , zie Olegio.
dat zy zieh met hem op een nabygelegen berg, OOLI£NA , kleine Had in Sardinien.
îivetum of den Olyfoerg genaamt , begaven , en
OLIERGUES , kleine ilad in neder-Auvergne in daar door de orde dezen naam gegeven hebben.
OLIVETO, vûilieiidoin in de provintie Baiüicaca
Vrankryk'aan de rivier Dore, 5. mylen ten zuiden
van Thiers.
in Napels.
OLIVOLI , kleyn eyland , en een van die welke
OLIGARCHY, is een regeringsvorm van een land,
wanneer de heerfchappy op weinige van de voor- in de moerafferi gevonden worden, waar opVenetien geboud is.
naamfte perfonen beruft,
OLMEDO , kleine ftad in oud-Caftilien , tuffchen
OLIKA, gefortificeerde ftad in opper-Volhynien
in Polen aan een meir, die een fchène Domkerk, Valladolid en Avila, aan de grenzen van Leon, in
en fterk flot heeft. Zy voert den titel van een her- een aangename en vruchtbare landftreek.
OLMUTS, hooftftad van Moravien, aan de rivier
togdom, heeft een univerfiteit, en hoort het huis
Marck of Morau, legt 18. mylen van Wenen, is
van Radzivil toe.
' 0LINCKHUSEN, ftad in't hertogdom Weftphaien, wel beveftigt, volkryk, en heeft een univerfiteit.,
Haar bisdom is onmiddelyk den Roornfchen floei
den keurvorft van Keulen toekomende.
OLINDA DE PERNAMBUCO , beroemde ftad in onderworpen, en zy heeft 1709, grote brandfehade
Brafilien in zuid Amerika, in een ongemene lufti- geledcn. Derzelver tegenwoordige biffchop is Wolfge landitreek. Zy hoort denPortugezen t o e , is de gang Hannibal ,'graaf van Schrotenbach , die den
hooftitad van de Capitania van Pernambuco, heeft 23.. December 1711. dit bisdom kreeg, en den 28»
een goede haven , en een veiling St. George ge- Mey 1712. op de benoeming des keyzers tot Carnaamt. Haar biffchop hoort onder het aartsbisdom din aal verheven wierd.
van St. Salvador, en de grond is niet al te vruchtOLONA , rivier in 't hertogdom Milaan , wTelke
baar. Daar zyn van hier een foort van degenklin- niet ver van het meir Lugano ontfpringt, en zieh
gen naar Europa gebracht, die zeer goed zyn, en beneden Pavia in den Po ftort.
een hoorn tot eenteken voeren , ook naar dezeftad
OLONETS , OLONITS , Moskovitifche plaats ter
Olinden genoenit worden. In deze ftad zyn over linkehand van het meir Onega, daar goed yzer gede hondert zuiker-molens.
maakt word , waar uit de overlede Czaar fchone
OLIN^QUE', zie Ourique.
t yzere ftukken heeft laten gieten* die de metale in
• O L I T E , kleine en woefte ftad aan de rivier Cica- deugr by na gelyk zyn. Zy is ook wegen de gedos in 't koningryk Navarre.
zondheids baden beroemt, die de Czaar Petrus I.
^ OLI VA, kleine ftad in Valenzia, tufTchen Gan- zelfs plag te bezoeken.
dia enDenia, benevens den titel van een graaffchap,
O L O T I E F , zie Mat of.
den hertog van Gandia toekomende.
OLSNITS, kleine ftad in neder-Ongaryen , aan
O L I V A , rykmunniken kloofter van de Ciftercien- de Stiermarckfche grenzen.
fer orde in Pomerellen in 't Poolfch-Pruiffen, een
O L T , zie Alt.
myl van Dantzig, wiens gebied zieh tot een quarOLTBERG, vlek in de Zweedfche provintie Batier uurs van Dantzig uitftrekt. Anno 1660. wierd kus, benevens een kleine haven aan de Noorweeghier de Olivaafche vrede tuffchen Zweden en Polen fche grenzen, en aan de noord-zee.
geüoten, en 1697. moeft zieh de prins van Conty
G L T E N , kleine ftad en amt aan de rivier Aar,
waar

de rïvier Bigh , niet ver van de Naflau-Siegifche
grenzen , keur-Keulen toekomende ; hier worden
veel pannen en yzerwerk gemaakt.
OLERNO, ftad op het eyland Candia, in het ge.bied Canea.
' OLERON , ftad aan de rivier Gave d'Oleron m
Beam in Vrankrvk, benevens een bisdom, onder
den aartsbiffchop'van Auch ftaande.
OLERON , klein Franfch eyland in de Gafconfche
"zee, by den mond der Charente, 't welk door de
kleine zee-engteMaumuflbn van de killten der provintie Saintonge afgezondert word, 't Heeft naar
den kant van 't zuiden een goede veiling.
'OLÊSMICZ, ftad in het waiwoodichap Sendomir
in-klein Polen.
OLETSKO , ftad , flot en amt aan een meir van
den zelven naam, in 't Brandenburgs PruiiTen. Zy
word ook , na haar flichter markgraaf Aibrecht,
Marggrafenftadt genaamt.
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waar over een brug legt, in Zwitzerland, het can- een ander fcheyd, en by de haven Amazar in de
ton Solothurn toekomende.
Atlantifche zee yalt.
OLTENDORP, lie Oldendorp.
OMNIBUS,hiet op de raadhuizen van enige voorOLTERENDORF, ALTERENDORF , kleine ftad in name fteden in Duitiland, wanneer het hele'collehet hertogdom Bremen, achtehalf myl ten noorden gie der raadsheren tegenwoordig moet zyn.
van Bremervehrde.
O N A R , ftad en koningryk, benevens een ftefk.
OLTSK, (tad in Volhynien in Polen.
flot en goede haven in Indien in Azien op de kuft
OLYFBERG , een berg in Judea, die door een der Mähbaren, den koning van Canara toekomende. Zy legt 5. mylen van Goa, heeft een fchone
eng dal van de ftad Jeruzalem algeicheyden was.
haven, en de Portugeezen hadden 'er voor deze
OLYKA, lie Ql'ika.
OLYMPIADES , was een foort van jaarrekening by een veiling, maar de fchone koophandel, die 'er
de onde Grieken, en ieder Olympias beftond uit in vorige tyden gedreven wierd, is tegenwoordig
vier volle jaren. Zy hebben den naam na de Olym- zeer vervallen.
pifche fpelen, die alle 4. jaren gehouden w ierden.
ONATA, OGNATA, kleine ftad benevens een umZie het Naiuurl. Woordenh.
verfiteit, en den titel van een graaffchap, in de
OLYMPUS, hoge berg in de provintie Myfien in Spaanfche provintie Bifcayen.
, '
Azien, waar uit de rivicr Rhjedaco ontfpringt, die
ONBEKENDE LANDEN, zie Terra ArcTica en Terra
Bithynien van klein Azien fcheyd. De Türken noe- Außralis incognita.
men hem Caloycronoron. In oude tyden vvierd
ONBEVLEKTE . O N T F A N G E N I S DER FL M A A G T ,
noch aan verfcheyde bergen in Cyprus en Lycien is een artykel in de Theology der Roomfch-Kathode naam van Olympus gegeven.
lyken , dat veel tegenfpraak onderworpen is geOLYSEL,KET LAAÏSTE OLYSEL,ÎS een Sacrament weeft, nademaal de Dominikanen altyd tegen de
onder de Roomsgezinden, waar in den itervenden, Francifcanen en Jezuiten hevig difputeerden, dat de
na dat hy gebiegt lieft, de oren, ogen, neusgaten, H. Maagt zo wel als de reft in zonden ontfangen
banden, voeten, en de plaats daar de nieren leg- en geboren was, tot dat eindelyk paus Alexander
gen met den H. Oli gezalft worden, om hier door VII. d^n 8. Dec. 1661. de uitfpraak gegeven heeft,
vergeving aller zonden , die door gemelde leden dat de Maagt Maria zonder erf-zonde ontfangen
z y , \ welk evenwel de Dominikanen noch niet ten
begaan worden , te verkrygen.
OMBLA, kleine rivier in Dalmatien, die zieh in vollen hebben willen aannemen , warom enige pauzen uitdruklyk verboden hebben opentlyk van deze
de golf van Santa Croce ftort.
OMBRAGE,betekent wel eigentlyk maareen fcha- ftof te difputeren en te fchryven. Ter ere van deduw ; maar men gebruikt dit woord 00k om vrees ze onbevlekte ontfangenis van Maria heeft koning
of quaad vermoeden uit te dulden. Daar van daan Uladiflaus IV. van Polen Anno 1647-, .voornemens
is Ombrageren zo veel rJs iemand vrees aanjagen. geweeft een ridder-orde te ftigten, die evenwel niet
Ombrage maken, zieh anders aanlleîlen als men in ten flande gekomen is. Maar keyzer Leopold heeft
't zin heefr, of iets doen, 't welk by linden ver- 1667. om die reden de fchone Maria's Zuil-te We«
nen voor de kerk der jezuiten iaten oprechten.
moeden en quade gedachten baart.
O N C E , is een gewicht waar van 'er iö. op een
OMBRAS, zie Amras.
pond gaan. Een apotekers Once is de n ü e part
OMBRIA, zie Umbrla,
OMBSONE , rivier in 't Florentynfche, in ?t Si- van een pond.
ONDER-CONSISTORIEN, zyn geeftiyke en huwneeiche gebied, welke zieh niet ver van Grofetto
lyks gerichten in Duitiland, die een landsheer over
by het flot Ombrone in de Toscaanfche-zee Hort.
OMEGNA, kleine ftad in het Milaneefche land- een zeker omtrek zyn's gebieds opgerecht heeft, en
de zaken die in 't begin niet te groot noch te gefchap Novara.
ÔMEN, voorteken of voorbeduiding. Omineus wichtig zyn daar heen om te beflifien wyft , op dat
is het gene dat met gevaar dreigt. Omineren iets de opper-Conüftorien van veel moeyten in geringe
zaken mogten ontheft zyn. Diergelyke geeftiyke
voor uit hefluiten of giften.
Qfidergerechten vind men in Franckenland, en beO M E R , zie 5". Omer.
OMGELD, betekent zo veel als toi en accys, die ftaan uit den fuperintendent of opper-pharheer en
van de leefwaren moet gegeven worden. In de den amtman of fchout, die in huwlyks- en andere
ryks-kamer-gerichts-ordening ftaat dat de afleflbren geeftiyke gevailen de eerfte inftantie hebben, hun
benevens hun huisgezin van ungeld (omgeld) aller- bericht aan het confillorie meedelen, of, gelyk het
onder den Franckifchen vry en adel gebruiklyk is,
hand e lallen en gerechtsdwangen vry zullen zyn.
OMISE , onde kleine ftad aan de golf van Vene- een ftads-Minifterie of Theoiogifche Faculteit daar
tien , by den mond van de rivier Cetina in Dal- over het vonnis laten veilen, en de vonniflen, die
daar uitgefproken worden, ter uitvoering.'fteîlen.
matien.
ONDER-KAMERLING IN BOHEMEN, is een gewichOMMELANDEN, het grootfte deel van de provintie Groningen , rondtom de ftad Groningen, dat tig amt, dat meeftendeels een perfoon van den ridder-ftand bekleed. Fiy heeft het opperfte opzicht
goede weyden heeft en iterk bewoont is.
ÖMMEN , FORT D'OMMLN, een ftad en fort in de over de koninglyke fteden in Bohemen, en moet
het zelve in de hoge collégien van het koningryk
provintie Over-yfTel.
OMMIRABISCH, rivier in Africaanfch Barbaryen, waarnemen, de Machten der riüders en heren .tewelke de bey.de koningryken Fez en Marocco van gen deze.lve onderzoeken, en zonder verzuim af^
G p vp \
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vien, Bofnien, Dalmatien , Croatien, Bulgaryen J
Zevenbergen, Wallachyen en Moldavien daar toe
behoort hebben. Het heeft drie del en, welke zyn
opper-Ongaryen, neder-Ongaryen, en het eigentlyk zo genaamde Sclavonien, en deze worden weet
in 74. graaffchappen verdeelt. Opper-Ongaryen,
of Ongaryen over den Donau is het grootfte der 3,
delen, en ftrekt zieh ten noorden en ooften tuffchen den Donau en het Karpatifche gebergte uit,
ONDERSTEKEN, xegt men van de foldaten, die
de hooftftad daar van is Presburg. Neder-Ongat>nder de onvoltallige compagmen verdcelt wor- ryen legt tuflehen den Donau en de Draw , zo dat
den.
het opper- Ongaryen ten noorden en Sclavonien
ONDEVES, een zwarte en flaaffche natie op het ten zuiden heeft, en deszelfs hooftftad is Altenburg,
eyland Madagafcar by Africa.
Voor 7t overige word ook het graaffchap Sceputs
O N E , groot voorgebergte in *t koningryk Telen- of het Zipferland tot opper-Ongaryen gerekent, 't
fin in Barbaryen in Africa, het heeft zyn naam van welk uit 22. kleine fteden beftaat, waar van 'er
de (lad One die 'er op ftaat.
evenwel 13. aan de kroon Polen verpand zyn, en
ONEGA, O N E G A , OZERO , groot meir aan de Pooifch - Ongaryen genaamt word. De OngariZweedfche en Moskovifche grenzen, milchen de fche ftanden beftaan uit de preîaten , barons of magWitte-zee en het meir Ladoga, is 50. mylen lang naten, edelluiden,. en de vrye fteden. Dit koningen 18. breed. De Czaar Petrus I. heeft het met het ryk was voordezen verkiesbaar, en quam 1527.aan
Ladoga door een gegraven vaart laten verenigen.
het huis van Ooftenryk, wanneer Ferdinandus L
ONEGA,rivier in Mofcovien in de provintie Kar- broeder van Karel V. tot koning van Ongaryen
gapol, die by Cap Onega in de Witte-zee valt.verkoren en gekroont wierd, en in dien toeftand is
ONEGLIA, voritendom i n ' t Genueefche gebied, het ook aan gemelde aartshuis gebleven ,tot dat het
den hertog van Savoyen toekomende : 't is een 1687. op den ryksdag te Presburg van de ftanden
vruchtbaar land a a n w y n , oli, en boomvruchten, voor een erf-koningryk verklaart is, zo dat na 't
en hoort onder de regering van het graaffchap Niz- uitfterven van den manlyken flam des aarts-huis
za. Voor dezen heeft het de Genueefche familie van Ooftenryk ook de aarts-hertoginnen daar in
d'Oria toebehoort, tot dat in \ jaar 157o.de hertog zouden iuccederen. Voor 't overige is dit ryk zeEmanuel Philibert -^van Savoyen het den prins Hie- dert verfcheyde eeuwen een gedurig toneel des
ronymus d'Oria afgekocht, en hem het Markgraaf- oorlogs geweeft, nademaal de Türken het nu en
fchap Ciriez in Piémont toegegeven heeft. Ook is dan hebben zoeken te verzwakken, ook een groot
tegenwoordig het graaffchap Muro met Oneglia deel daar van onder hun gehoorzaamheid gebracht
verknoçht. De hooftftad Qneglia of Oneille is ge- hebben, tot dat in den vrede, in 't jaar 1699. te
fortifice.ert; heeft een haven, legt aan de Genuee- Carlowits gefloten, de rivier Marofch tuiîchen het
fche kuften, aan den mond van de rivier Imperia- Chriften en Turkfche gebied tot grenspaal geftelt is.
l e , en daar word fterken handel met oli gedreven. Naderhand is Anno 1710. een nieuwe oorlog met
ONERA, betekent allerly belaftingen en burger- de rebellen daar in aangevangen, onder welke zieh
lyke bezwarîngen. Onera reaîia zyn de gene die de Zevenbergfche vorft Ragoczy als opper-hooft
öp de goederen gelegt zyn, als v erpon dingen, hon- opwierp, en dit land-verderflyke oorlogs-vuur heeft
derfte penningen, erf-pacht; Onefa perfonalia die men noch door geweld, noch door de menigvulop de perfonen gelegt zyn, als hoöft-geld , enz.
dige op het tapyt gebrachte traktaten kunnen demO NEW AR 1 , ftad benevens een fterk kafteel op pen, tot dat de veilingNeuhaufel Anno 1710. veroeen hogen berg, op het Japanfche eyland Bongo in vert, en hier op veel andere fteden en flöten ten dele
Alien, 5. mylen ten noord-ooften van Fifen.
met goedheid , ten dele met geweld ingenomen
ONGARISCH-BRODT, ftad in Moravien, niet ver £yn, en enige hoofden der Malcontenten benevens
van Hradifch, aan de Ongarifche grenzen.
vele officieren en gemene het keyzerlyke pardon
ONGARYEN, HONGARYEN, koningryk in Euro- verzocht en verkregen hebben, zo dat tegenwoorpa, dat ten noorden aan het Karpatifche gebergte, dig de binnenlantfche onluiten, inzonderheid door
waar door het van Polen, Siiefien en Moravien de ongemene goedenierenheid van den tegenwoorgefcheyden word, ten werten aan Ooftenryk en digen keyzer Karel VI. die zieh den 22. mey 1712.
Stiermarken, ten zuiden aan Bofnien en Servien, te Presburg tot koning van Ongaryen heeft laten kroten ooften aan Wallachyen en Zevenbergen grenft. nen, weer geftilt zyn. Dewy! ook het koningryk OnDe lucht daar in is de gezondfte niet, maar het garyen zo wel door de befmetting als den iniantfehen
aardryk is des te vruchtbaarder van koorn, wyn, oorlog zeer aan invvoners verzwakt is, hebben zieh
boomvruchten en wey-landen. De boftchen leveren 1712. veelhondert menflchen uifZwaben, de Kathogenoeg wildbraat en gevogelte uit, de aarde goud, 1 yke cantons in Zwitzerland, en uit andere landen daar
ailver,• koper, yzer en zout. Dit koningryk, waar heen begeven,en metter woon neer gezet,die zyn
van Ofen de hooftftad is, hoort nu heel net huis keyzerlyke majelleit ook met allerhande Privilegien
van Ooftenryk toe, warom ook tegenwoordig de en vryheden begenadigt heeft. In 't jaar 1716. verRoomfche Godsdienft de fterkfte daar in is, en des- braken de Türken den Carlowitfchen vrede, maar
zelfs lengte beftaat uit 181. de breette uit 08. On- hadden noch geluk noch zegen, nademaal de keygerfche mylen. Voor dezen heeft dit koningryk
zereen wyd uitgeftrekt begrip gehad, naderaaal Ser-

doen, de raadsperfonen naar de gewoonte van îeder ftad veranderen, enz.
, , . •»
-,
ONDER-MEESTER, hiet op een fchip de onderbarbier of wondarts.
,
, „
ONDER-OFFICIERS, hieten by een regiment alle
de gene die onder den cornet of vaandng ftaan,tot
den corporaal induis.

ONG. ONO. ONT. ONV. OOM.
Rerlyken den 5. Aug. 1716. een volkome victorie
by Peterwaradein op dezelve behaalden, Temeswar
sia een hartnekkige belegering den iz. Oâob. veroverden, en Panzova, Vipaîanka benevens andere
plaatzen wegnamen. Anno 1717. den 19. Aug. ging
de hooftveftmg ßelgrado aan de keyzerlyken over,
na dat de Türken den 16. Augufiy eerfl een grote
nederlaag daar voor geleden hadden, en eindelyk
gedwongen wierden, den 2.1. juli 1718. te PafTarowits een vrede voor 24. jaren met den Roomfchen
keyzer aan te gaan, en daar in den zelven geheel
Servien, en een groot ftuk van Wallachyen, benevens
al het gene, wat door de keyzerlyke wapens verovert was, te overlaten.
ONGENOTENE , zie Wtldfangs-recht.

ONGLY, een fchone haven, magazyn en veiling
der Hollanders in de provintie Bengale aan de rivier
Ganges in Ooft-Indien.
ONOLTSBACH, zie Anfpach,

ONOLÏSBACH, kleine rivier i n ' t markgraaffchap
Anfpach, waar aan de refidentie-ilad Anfpach ot Onoltsbach legt.
ONONO, vlek benevens den titel van een hertogdom in het landfchap Orvietano in den kerkelyken
itaat.
ONOR , koningryk op het Schier-eyland van Indien aan deeszyde de Ganges in het landfchap Bisnagar in Azien, 'twelk de mwoners Ponaran noemen,
en den koning van ßaticala onderdanig is. De hooftftad.Onor heeft een zeer grote haven en fort, ?t
welk de Portugezen bezitten, en veel peper van daar
weg voeren.
ONOTH, kafleel en kleine ftad in opper-Ongaryen,
aan de rivier Saya in het graaffchap Bars, tuflchen
Tockay en Erlau.
ONTARIO, ANDIATOROQUE , groot meir in noordAmerica in nieuw-Vrankryk , aan de grenzen van
nieuw-Engeland.
ONT TAKELEN , een woordby defchippers gebruiklyk , wanneer zy van de vaart te huis gekomen
-zynde, inzonderheid des winters, hunnefchepenin
de haven opleggen, van't want ontbloten, en al dat
gereetfchap in de huizen bewaren , tot den nieuwen tocht toe. De toetakeling der oorlogfchepen
word in 't arfenaal , zee- magazyn- of tuighuizen
epgefloten.
ONTZETTÊN , betekent de belegeraars yan een
veiling of Had verdry ven, en de plaats van de belegering bevryden.
ONVERANDERDE AUGSBURGSCHE CONFESSIE OF

BELYDENIS, is die Geloofsbelydenis die anno 1530.
op den Ryksdag te Augsburg van de Luiterfche vorilen en(landen aan keyzer Karel V. overgegeven
• wierd.: waar in naderhasd Filippus Melanchton,
den Gereformeerden toevallende, gezegt word enige plaatzen verändert te hebben, waar van daanhet
-onderfcheyd tufîchen de veranderde en onveranderde Augsburgfche belydenis ontilaan is.
ONYX , een edelgefleente , en een foort van Agaat, dat niet doorzichtig, niaar van een witachtige en zwartachtige verf is.' Deze kleuren zyn zo^anig vermengt als of zy gefchildert waren.

OOR. OOS.
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de wereldlyke keurvorften , gelyk de koning van
Vrankryk alle vorilen coufyns noemt, al zyn- zy niet
van den bloede.
OORLOGSCHEPEN, l\Q Krygs-fchepen.

OORT , is de vierde part van een gangbaar ftuk
geld, zo is een oort van een Ryksdaalder in Holland n.fluivers en een half, een oortje isz.duiten,
zynde de 4de part van een ftuiver.
OOST ANGELEN, het koningryk der Eafl-Angles*

een van de 8. delen des koningryks Engeland ; dit
was in oude tyden een door de Angel-Saxen geflieht koningryk , r welk ten weilen aan het koningryk Mercien, ten zuiden aan het koningryk der
oofl-Saxen, en ten ooflen en noorden aan de Duitfche zee grenfde.
OOSTBURG, veiling in Hollands Viaanderen niet
ver van Sîuis.
O os TEN BY , zie Oflenby.
OOSTENRYK, een van de tien kreitfen des Roomfchen ryks, die ten noorden aan Bohemen en aan
de Beyerfche en Zwaabfche kreits, ten weilen aan
Zwitzerland en Grauwbundterland, ten" zuiden aan
den Venetiaanfchen Staat, en ten ooflen aan Ongaryen grenft. Deze kreits is uit kracht van haar Privilegien , die ze reeds ten tyde van keyzer Frederik BarbaroiTa verkregen heeft, volkomen van alle Ryks- en kreits- lallen aan manfehap en Romermaanden bevryd, zo dat'er by na niefs als eenvrywillige afhankelykheid van het Ryk overblyft. De
kreits directeur is altyd een aartsherto§ van Öoflenryk , en alzo tegenwoordig de reg^r ende 'keyzer.
Maar tot deze kreits behoren de volgende landen:
1. het aartshertogdom Ooflenryk, z. het'hertogdoin
Stiermarken, 3. het hertogdom Karinthien, 4. .het
hertogdom Cram, 5. het vorftelyke graaffchap T y rol , 6. de voorfte- Ooftenrykfche landen ', die het:
hüls Ooflenryk in Zwaben bezit , als welke in de
kreitszaken niet tot de Zwabifche kreits , waar in
zy wei leggen , niaar tot de Ooilenrykfche behoren.
OOSTENRYK , aartshertogdom in de Ooftenrykfche
kreits, wiens grenzen ten noorden Bohemen en Moravien , ten ooflen Ongaryen , ten zuiden Stiermarken en Karinthien, ten weilen Saltsburg enBeyeren
zyn. 't Is een vruchtbaar land, hoort het huis van
Ooflenryk t o e , en word van de kleine rivier Ens *
die zieh in den Donau ontlaft, in opper-Ooflenryk
of het land boven de Ens, en in neder-Ooflenryk,
of het land beneden de Ens verdeelt. De aartshertogen van Ooflenryk zyn van den rechtsdwang der
hoge Ryksgerichten uitgezondert , hebben" in het
voriien Collegie den voorrang voor -andere, vorften,
kunnen .tot den gravembaronnen- en adelfland in hun
gebied iemand verhefen , en na 't uytllerven van
Vmanlyk orr volgen de prineeifen op. ZkKeyscer.
OOSTENRYKSCHE REGERING is driederly, naam-

lyk de neder-Ooflenrykfche, de binnen-Qoftenrykfche, en de voorfte Ooftenrykfche. De neder«üoftenrykfche ftrekt zieh over het eigentlyk zögenaamde aartshertogdom Ooflenryk boven en bene»
den de Ens uit, en is in; zekere quartieren verdeeît.
De binnen of inner Ooftenrykfche te Grats is groot
in haar omtrek, nademaal zy van neder-Ooftenryk
OOM , ONZE UEVE 00M , zo noemt de keyzer tot aan de Adriafifche zee gaat, ea de drie hertogGg gg 3
dornmen
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vlek Hohenftadt in 't Bareytfche, aan 'de-Neurenbergfehe grenzen in Franckenland,
ÖOSTEROD'E , kleine ftad , amt en flot aan de
Dribents, in Hookerland in Pruiflen.
OosTEKorjE, bergftad op den Harts in het graaffchap Lutterberg, in 't vorftendom Grabenhagen,
aan *t riviertje Soie. Hier is de regering over het
•Grubenhagifche vorftendom, gelyk ook een berg»
amt, en in .haar omtrek vind men kalkbergen, alalabafter en plaifteraroeven, ook yzer hutten. Anno
1705. is de gezondheisbron van vorige tyden hier
weer ontfprongen.
OOSTERSCHE VLOOT, word in Holland die vloot
genoemt, die alle jaar in de ooft-Zee naar Dantzig,
Königsberg en andere piaatzen yaart, orn kodrn te
•ha! en.
OOSTERSKUM, ftad ;in het waywoodfchap Mfcislaw in Litrhauen.
OOSTERWJTS, OST&AWITS, kleine ftad en flot
in Croatien.
OosTERWiTs , HoHEN-OosTERWiTs, een fterk
flot op een hogen berg in Karinthien, 3. mylen van
de. •
Clagenfuri, niet ver van St. Veit, en men moet
OOSTERGARD, klein Zweedfch eyland niet ver door 2. poorten pafferen, eer men boven op 't flot
van Gothland, waar op een haven is.
komen kan.
OOSTERGO, zeker gebied in Vriefland, tuflehen
OosTEîLWYCK, klein îandfcjhap en fteedje van den
Weftergo, Sevenwold, de heerlykheid Groningen zelven naam in Hollands Brabant, 2. mylen van 's
en de Duitfehe-zee.
Hertogenbofch.
OosTERHoFEN, ftad in neder-Beyeren in 't rentOOSTERWYK, OOSTERWIEGK, middelmatige ftad
amtLantshut, 8.. mylen van Oettingen en 17. van aan de rivier Olfe in ?t vorftendom Halberftad. In
München, tuflehen de Vils en de lier, niet ver van deze ftad word veel geweer gemaakt, en zy was
den Donau gelegen. Dicht daar by legt het kloo- in oude tyden de zetel enes bisdoms, dat Anno 819,
tter van den-zehren.-naam , van de Norbertiner- naar Halberftad verlegt is.
orde, in..'s'gelyk hetvlek Kuntzen.
OOST-GOTHLAND , OsTRO-GOTHLAND , Z w e e d OosTERHOLM, flot op het eyland Alfen,byNor- fche provintie in Gothland,die ten weiten door het
bürg,', eh een refidentie der hertoginne Weduwe fneir Weter van weft-Gothland afgefcheyden word»
T e n weiten grenft zy aan'Sudermanland, ten zuivan JHolfteki-Sonderburg in Pleun.
OOSTERHOUT ,amt of kleine heerlykheid in Hol- den aan Smaland , en ten ooften aan de ooftr
lants Bràbant ; hoort mee onder de Oranjifche nala- Zee.
OOSTHAMER , kleine ftad en haven in de provintenfehap.
-...
OOSTERLÄND, is de oude en ten dele noch ge- tie Upland in Zweden, aan den Bothnifchen zee»
bruiklyke naam van een ftuck lands iti: 'Meiden, boezem, 6. Zweedfche mylen van Upfal.
OOSTHEIM , fteedje in Franckenland , tuflehen
wiens grenfen zieh ten zuiden ' aan Voogtland en 't
gebied van *t graaffchap Reuflen, ten weiten tot Kitzingen en Schweinfurth.
OOSTHIIM VOOR DE RHÖN , kleine maar neeringaan de Saale en Thüringen, ten noorden aan het
flift Naumburg, en ten ooften tot aan de Aarts- ryke ftad in Franckenland, aan de Hennebergfthe
bergfehe kreits uitftrekken. Daar in behoort tot de en Wurtsburgfche grenzen, onder Saxen-Eyfenach
Zeitfifche erf-portie de zo genaamde Neuftadtfche behorende. Het flot en amt daar by op een hogen
kreits, benevens de fteden Neuftadt aan de Orla, berg biet Lichtenberg.
Trjpois, Prauen Priefnits, en de heerlykheid TauOosTHoFEN, flot en vlek in de neder-Elfas, 2a
tenburg,-die evenwel zedert 1718. iia de dood van mylen boven Srraatsburg.
hertog Maurits Wilhem onder keur-iSaxrfche heer- ; OOST-INDÎEN, IÏQ Indien.
. fchappy. ftaan ; den• hertog van Weimar behoort , OOST-INDISCHE COMPAGNIE IN HOLLAND , is
ftad en amt. Burgel en Rollau; de Eifenbergfche een machtig genoodfehapin de Verenigde Nederlanfteden en amten waren, Eifenberg, Camburg,Ro- •den , 'twelk, enigen tyd na dat gemeide Nederlanda en Ronneburg, welke tegenwoordig onder Al- den het Spaanfche juk hadden argefchud, wegens
tenburg en alzo Saxen-Gctha toebehoren; den her- -den koophandel in Ooltindien opgerecht wierd ;
tog van .Saalfeld de ftad Pofeneck, den hertog van want na dat deze handel hun naar wenfeh gelukte,
Gotha ^det.Jiooftilad Altenburg, de heerlykheid en •kregen zy den 20. Maart 1602. fchriftelyke vryheid
\ amt Leuchtenburg enz.. In oude tyden heeft zieh om'een Genootfchap öpte rechten, tot welken einOofterland-verder.,üit tot .Segen Coldits en Rochlits de zy 6. rnillioenen en 600000. guldens aan kapitaal
in Meißen uitgeftrekt. v
te zamen fchotén, en 4. kamers oprechtten, naamOo^TERNOHE^ amt en berg - flot benevens het îyk te Amfterdam, in Seeland, teDelft en Rotter-

donimen Stiermarken, Karinthien , Grain, het vor«
itelyke graaffchap Görts, de drie hooftmanfchappen
Trieft, St. Veit, Pflaum, en Tcrfat , gelyk ook
Flitfch onder zieh begrypt. De boven- oi voorf e
Ooftenrykfche begrypt het graaficnap Tyrol , de
ianden in Zwaben en Zwitzenand die het hu;s van
• Ooftenryk toekomen, het graafichap. Neuenbürg,
.Brisgau, het markgraaflcnap Burgovv en Guntsburg.
. OOSTER.BEKG , heerlykheid en tamelyk vervallen
Hot op een hogen berg in neder- Crain, anderhalf
myl van Laybach , den heer van Erberg toeko
mende.
.^OOSTERBURG, ftad in de oude Marck-Brandenbùrg:, niet ver van :de wateren Biefe en Ucht, 3.
mylen van Halberftadt. Zy heeft voor dezen haar
eige en beroemde graven gehad, en door oorlog. en
brand veel geleden.
OosTERBURG, oud flot in het vorftelyk graaffchap Henneberg, niet ver van de ftad Themar.
OosTERFELD , kleine ftad in Oofterland , een
myl -van Naumburg, en onder dit bisdom behoren-
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tn\m 9 en* te Enckhk.£en en Hv,om Dr^r zvn in OPEISSCHEN, betekent 'een belegerde (lad laten
\ geheeî 60. I^\VIÏIMJOJUS <p?r'A » a . t , eue ai- aanzeggen dat zy zieh overgeve.
le 10. jaren rekem ; moCen Jo.11 , en mt deze is
OPENEN , DE COMPAGNE OF DEM VELDTOCHT
weer een uitfchot v an 1 /. a LCUJ
. . . l u t , die , OPENEN, hiet zoveel als den veldtocht aanvangen,
wanneer het n o u a i s , t e z . ^ c n iu • . en o\er of de troepen in 't veld voeren.
de belangen der 4 kanici ia ' / ' \ t' " L uig O P E N E N , DE TRANCHEEN OF LOOPGRAVEN OPEIn Ooitindien woul t OUI t b i ; .* v.11 1 Ui/ „A i/er NEN, betekent zo veel als aan de zeive beginnen te
Compagnie waar^enjinen , u« m~. < ~ >o heu en arbeyden, of het is de eerfte graving in de aarde,
rnogentheden, d e bv oeCaa:» < ..n r ' • d ri »cp en die de belegeraars beginnen.
^ '/'.
langsheen opde zee- uiten .\utun, J> J ^ O J C I I ,
OPENINGS RECHT , is een landvorftlyk recht^ •
en vrede of veibond iliht.ii Li G ^Oi »J 1.0,1^ n waar door de onderdanen, of ook andere verbunden
Iicbben zieh in '1 par 17 JD. cl- J O V 1 . u^i'.nd iCnc zyn den zelven in de fteden en veitingen met zyu
Compagnies te Lonaen n a e .ai v vet en igt, en krygsvolk in te laten, en den doortocht te vergunzyn in een geimolten, cos tce«.. (t oa ie i.aa. ka- nen.
pitaal in de nieuwe m 0 ele & t, en p i 6 . hecic de zo- OPEN TAFEL HOUDEN, is wanneer de keyzer öf
ning van GrootBrittannien haar de vryheid gegeven een ander vorft eet, dat het ieder zien kam. '•
3. genoodiVhappen in.Ooitindien , naamlyk de eene
OPENTLYK AMT , hiet aan het keyzerlyk hof p
m de-ftad en factory Matras-Patnam, de andere te wanneer 'er met alle plechtigheid een gezonge mis
Bombay, en de derde te Bengale op te rechten, en gehouden, en de keyzer van alle minifters en afgedezeive door een Lord-Maire en enige Aidermanste zanten verzelt word.
taten regeren , die de macht zouden hebben om
OPERA, een mufikalifch fchouwfpel, 't welk, in
wetten te maken , en aîle civile en criminële zâ- veerzen beftaat en zingende vertoont word, waar
ken, uitgenomen hoogverraad. te oordelen.
by gemeenlyk danffen en koftelyke vliegwerken köOOSTVRYE, zo word net noordooitlyke deel van rnen , en die het vertonen noemt men operüten of
het g: aaifchap Viaanderen by Sluys en Aardenburg ge- opera fpeelders. Opera hieten anders ook grbte en
naamt.
wydluftige fchriften vangeleerde/luiden,dieuit veel
^ OOST- VRIESLAND , anders 00k het graaffchap delen beitaan.
Embden genaamt, een vorftendom in de WeftfaalOPERA MISERICORDI^ of DE ZEVEN LIGCFÎAAMfche kreits, 't welk ten noorden aan de Duitfche zee, LYKE WERKEN DER BARMHARTIGHEID ,, zyn by de
ten ooften aan het graaffchap Oldenburg, tenzuiden Roomsgezinden de hongerigen tefpyzen, de dorftiaan het ftift Munfter, en ten wehen aan den Dol- gen te laven, denaaktentekled'en ,,';de vreemden te
lert grenft, die het van de heerlykheid Groningen af- herbergeh, de zieken op te paffen ,-'é. de .geyangens
fcheyd. 't fs een vruchtbaar land, mzonderheidaan te bezoeken , en de dode te begrayen.' De zeveri
vee-fokkery, en hoort den voift van Ooftvnefland geeftlyke werken der Barmhaftigheid zyn, de vertoe. In December 1717. yvierd dit land door den legenen raad tegeven, deàonweïenden te ohderrichbekenden groten water vloed by na te enemaal over- ten, de zondaars te vermanen, de beîedigingen te
itroomt , en zedert enige jaren zyn tuilchen den vergeven , verdrietelyke perfonen geduldig- te^vervorft en de onderdanen alliier gevaarlyke gefchiilen dragen , de bedroefdente vertrooften p eriGod^voor
ontftaan , om welke in der minne by te ieggen de levende en dode te bidden.
. -. ... :>-.
aangeitelde keyzerlyke commiliie tegenwoordig beOphRATiE IN ' T VELD , hiet wanneer van den
moeit is. De regerende vorft Georgius Albertus is vyand of tegen den vyand iets ondernomen word ?
geboren den 12,. Juny 1690, en heeft zieh tentwe- en de foldaten in 't leger hun tyd niet vergeefs met
den maaî met Sophia Carolina, dochter van mark- ftil leggen doorbrengen.
graaf Chriftiaan Hendrik van Brandenburg-CulmOPERATIONS CASSA, zie Cajfa.
bach, die den 31. Maart 1707. geboren is, op den OPÉRER EN , werken, werking hebben. :.
8. December 1723. in den echt verbunden. De te- OPHAALBRUG, is een deel van de brug'aan een
genwoordig levende erfprins Carel Etzard is den ßad of vetting, en men kan dezeive met kettingeo
ophalen, om den gang over de grachten te verwe17. Jan. 1716. geboren.
ren.
•
OOST-ZEE, zie Baltifche-z.ee.
OPHALEN EN UITZETTEN , zyn twe' ' fcheepsOOTMARSUM , OETMARSEN, kleine ftad in devercnigde provintie Overyflel 5 in het landfehap woorden welke in den volgenden zin gebruikt worden: by voorbeeld in volie zee laat men de kleine
Twent.
OPALKA, berg-flot in de Piïsner-kreits in Bohe- vaartuigen als boten, iloepen en diergelyke niet nail epen , wyl men ze in een (form verliezen zou, of
men.
OPATOW, (lad in het waywoodfchap Sendomir ook het fturen van 5t fchip daar door verhindert
zoude worden, maar men haait of trekt ze in't fchip
in klein Polen.
OPATOWITS, zeer ryk kloofter in Bohemen, in o p , enzetze, als'tnodigis, weeruit, dat is, men
laatze in 't water zakken.
de Koninggratfer-kreits.
OpBRbNGEN, biet op zee zo veel als een veroOPHIR , was een landfchap ten tyde van, Salovert fchip in een haven of anderwaarts in zekerheid mon, van waar hy veel goud door zyn fchepen
brengen en verkopen.
haien liet, en wiens legging men hedendaags met
ÖPDAMJ zie Qi/dam*
meer weet. Evenwel is het vernioedlyk dat het in
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Indien, en licht de koningryken Pegu, Bengale, en
Siam, gelyk ook de eylanden Java en Sumatra geweeft zyn.
OPHITEN, waren ketters in de twede eeuw, die
een zekere Hang in eren hidden, die om hun offer
herom zwierde, en dan xoude de offerande van
Chriftus geheiligt zyn.
m
':-• OPINIATRITBIT, trots, ftyfkoppigheid, halsftar' xigheid.
.
,, _
Ö P I N I E , waan, mening, goeddunken, oordeel.
H y heeft zieh by de luiden in goede Opinie gefielt,
betekent, de luiden houden veel van hem, of hy
ftâat wel by de luiden,
OPLEGGEN,is een fcheepswoordt,en hiet zo veel
als. de fchepen om te overwinteren in de haven
brengen, om ze daar tot den voortyd te laten uitruft.en.
OPOCZNA, heren-ftad en flot in de Koninggratzefkreits in Bohemen.
OPOLIA , ftad in het waiwoodfehap Sendomir in
klein Polen.
Ör> ONTBOD, zie Ban en Jrrkrehan.

OPP.A, rivier in Silefien, die zieh by Oderberg
in de zee frort.
OPPAU , zie Troppau.

OP'PJBLN, groot erf-vorftendom in opper-Sileilen
aan de Pooliche grenzen, den keyzer als koning
van Bohemen zedert 1532. toekomende , 't welk
by na tiet-vyfde deel van Silefien uitmaakt^en waar
in zieh een grote menigte edellieden, me eft van
Pooîfche af komft, bevinden. Ten ooften en ten
noorden grenft hè't aan Polen, ten weiten aan Brieg
en Grotkau, ten, zuiden aan Jsegerndorf, Troppau
enRatibor. ? tWord tegenwoordig in 7. Weichbilden
of diftricten verdeelt, naamlyk in het Oppelfche,
opper - Glogaufche , groot - Strelitfche , Koielfche,
Toftarifdhè^flofenburgfche en Falckenbergfche. De
hooftftad ' Oppeln legt aan den O d e r , 12.. mylen
van B'reflau ,-dryft fterken handel met hout op deze
rivier, en heeft een Kanunniken collegie, benevens
een oud flot. ^
OPPENAU, NOPPENAU, kleine'ftad in de Orte-

OPP.
Tegenwoordig is de graaf rScüafgotfeh opper-amts
directeur, en vice-prefident.
OPPER-BAN , Zie Ober Acht.
OPPER-BURGGRAAF IN BOHEMEN, is de hoogfte

bediening van dat koningryk, en hy heeft noch een
burggraaf onder zieh. Hy refideert op het koninglykc flot te Praag, heeft het opzicht over de gerechtspleging van dit koningryk, en is voorzitter in
het landgericht. De Adel van het zelve koningryk
word in zaken van fchuld voor hem gedagvaart.
OPPER-COMMISSAUIS, is over alle andere krygscommifrarifîen geftelt, die over de proviant, geld,
contributien , monftering van 't leger , en al wat tot
het amt van commifiaris behoort, het opzicht heeft,
ook zyn order van den commiflaris-generaal ontfangt,
en in deszeifs plaats de monftering verricht, wyl
hy het niet overal zelfs waarnemen kan. De krygskas en de krygsbetaalmeefter zyn onder zyn opzicht.
OPPER HÉRAUTS- of WAPEN AMT 5 is een

amt

dat de koning van Pruiilen 1707. te Berlyn heeft
opgerecht, het zelve met een opper héraut, twe
adelyke en twe geleerde opper herauts-raden, een.
hiitoriefchryver, archivarius , protonotarius, fecre»
tarius , canceller , fchilder , earlier en poftmeeiler
bekleed, hen met zekere ftatuten voorzien heeft,
en hun aanbevolen weekelyks drie gewoonlyke zamenkomfien te houden , op dat niet alleen het
koninglyke wapen op de zegels , koetzen, ziiverfervies, huysraad , itandaarten en vaandels, gelyk 't
behooit gebruykt, maar ook de plechtigheden by
kroningen , kinderdopen , huwlyken , begraafeniffen , carrouflels, tournoi- en ridderfpelen naar behoren gereguleert mochten worden ; de misbruyken in de iamilien en derzelver wapenen ingeflo•pen, afgefchaft; niemand zieh meer als hem toekomt
geoorloft worde aantematigen , en alzo de riddermatige en adelyke ftand in zyn voorrechten en
gerechtigheden gehandhaaft werde. Dit opper»
hérauts amt is in 't jaar 1709. ook in het hertogdorn Maagdeburg ingevoert, maar 1713. door een
eige placaat van den tegenwoordigen koning vtc
enemaal weer afgefchaft.
OPPBR-INGENIHUR, is de voornaamfte onder de
ingénieurs, wanneer hy de plaats, welke belegert
moet worden , gerecognofceert heeft, verwittigthy
zyn generaal of generaal-luitenant van ailes , en.
wanneer 'er een beiluyt genomen is om een aanval te doen, tekent hy de loopgraven af, en fteekt
ze uit, geiyk ook alle andere piaatzen die tot de
belegering dienen, mitsgaders de linien van circumvallatie. Hy legt ook veftingen en légers aan ,
wanneer hy te voren, na eigenhändige aftekening,
door den commanderenden generaal bevel daar toe
gekregen heeft.
OPP*R~MEESTER, hiet op de fchepen de opper«
barbier of wond~arts, <•«,

nau,4. mylen van Straatsburg, onder wiens bisdom
zy behooit. Men zegt dat hier een zo gezond water is, dat de luiden aldaar, die 'er van drinken,
over de hondert jaar oud worden. Ook begint hier
de hoge Steeg , dat een bekende weg door het
Zwarte-woud in 'thertogdom Wurtemberg is.
OPPENHEIM , ftad en opper-amt in de neder-Palts
aan een heuvel, niet ver van den Rhyn, den keurvorft van de'Palts toekomende. Zy legt z. mylen
van Ments, en is Anno 1699. door de Franfchen
geflecht.
OPPER AMT , hiet in 't gemeen wanneer een opper-amtman enes vorften z. of meer amten onder
zieh heeft. Zomwylen is deze naam ook maar een
blote eertitel. Opper-amt word in een zekeren zin
OPPER-PALTS, zie Palts.
niet alleen het hoogfte gerecht en cancelary in opOPPER QUARTIERMEESTER, commandeert overper- en.neder-Silefien, dat te Breflau is, genaamt,
maar ook deszeifs voorzitter, naamlyk de biffehop al, wanneer 'er geen generaal quartiermeefter by de
van Breflau of een ander lands-vorft, die deze waar- hand is ; maar wanneer deze tegenwoordig is,
digheid bekleed , word gemeenlyk zo getitulcert. ftaat hy onder deszeifs commando.
OPFER«

OPP. OPT. OPU. ORA.
OPPER-RHYNSCHE KREITS, zie Rhyn.
OPPEK-SAXISCHE KREITS , lie Saxe??.

OPPER VELD-PREDIKER , heeft het opzicht over
alle regiments veld-Predikers, dit hy ranzet om de
zieken vlytig te bezoeken , en om de gequetilen in
de loopgraven by te Haan.
OPPER-VOOGDY, zie Caßen-Voo^dy.

OPPIDO, kleine Had in Napels in Calabria u l tra aan 't Apemiynfche gcbergte. Zy heeft den
titel van een graaffchap , en een bisdom , dat
onder den aartsbiiTchop van Reggio behoort.
OPPONEREN, wederitreven, zieh tegen aankanten. Word voornaamlyk van die gene gezegt, die
by een opentlyke verdediging van een vertoog de
Hellingen van den verdediger zoeken om ver te (loten , en het tegendeel l'hande te houden, hier van
worden zy ook Opponenten genaamt.
OPPOSÂNS, zie Acceptans.

ORA.

(Sop

O R A N , kleine gefortificeerde ftad in *t koningryk
Telenlin in Africaans Barbaryen op de Aîgierfche
grenzen aan de JMiddelantfche-zee, benevens twe
citadellen en een zeer gome haven , die van Algiers
toekomende. In 't jaar 1509. wierd deze plaats als
een dependence van Algiers door den beroemden
kardinaal Ximenes den Moren afgenomen, die z-e
naderhand verfcheyde malen door harde en vruchv
teloze belegeringen weer hebben getracht onder zieh
te^breiigen, dat him evenwel niet voor 1708. gelukt is, wanneer zy deze Had na een belegering
van 6. maanden verovert hebben, na dat zieh de
gouverneur met zyn bezetting en de belle familien
naar de veiling Mazarquivir geretireert had. Anno
1719. heeft de Franfche natic vryheid gekregen om
'er een Conful te houden , 't welk de Algerineïi
tot noch toe nooit hebben willen vergunnen. •
ORANGE, ORANJEN , fouverein vorilendom in

OPPURG , dorp, -benevenseen fchoon Ilot en tuin Provence, 't welk ten wellen aan de Rhone, anop een berg in Oollerland, tuiïchen deftedenNen- ders overal aan het graaffchap Venaiiin grenft-, en
ftadt aan de Orla en Pöfeneck gelegen, voert den 4. mylen in de lengte 3. in de breedte heeft! Het
titel van een heerlykheid , en komt tegenwoordig levert veel wyn, faffraan, zyde en koorn uit, en wierd
een wed aw van een heer van EimTedel toe,
in vorige tyden van het huis Chalon bezeten, waar
van het daar na aan het huis van Naflaü'.'is gekoOPSLO , zie Anflo.
OPTICA, is een deelvan de wiskunft, waardoor ' men. Na 't afflerven van Willem III. koping van
men het oog allerhande aardige en ten dele won- Engeland, voert de koning van PruiiTen oiïder zyn
verdere titeis dien van Oranjen, en de prins Frifo
derfchynende dingen voorilelt.
OPTIMATES, zyn de verllandigfle en bequaamfte van NafTau-Diets, ftadhouder van Vriefland, heeft
om de regering waar te nemen. Anders worden ook dezen naam aangenomen., wàar- van evenweî
ook de rykite en edelile van een Staat daar door noch geen het bezit gekregen heeft: Ondertuflchen
heeft zieh de prins van Conti dit -vorilendom aanverilaan.
OPUS , een fort , op een klein eyland van den gematigt en het zelvei703. den koning van Vrankfcelven naam in Dalmatien , dat de rivier Narenta ryk afgeftaan. Maar de koning-'van'PruiiTen heeft
maafct, die met i. armen in de golf van Venetien in het iode artykel des Utrechtfetten'-" vredes voor
ioopt. De Venetian en veroverden het 1680. en brach- zieh en zyn erven het vorilendom Orange ten voorten daar door de omleggende iandftreek onder h un deel van de kroon Vrankryk vooreeuw-ig afgeftaan,
en te gelyk op zieh genomen het .huis-van Naflau
gehoorzaamheid.
OPUS OPERATUM, biet in de Theology die dwa- . voor deszelfs vordering voldoening te ge'ven. De
ling, wanneer men gelooft dat de ware Chnftenen inwoners, die tot noch toe van den hervormden
plicht vervult, enGods genadeverkregen z y ; wan- Godsdienft geweeft zyn, zullen vermögen binnen
neer men maar volgens den fleur en den uyterly- een jaar naar een andere plaats te trekken , en Pruisken fchyn vlytig den Godsdienft waarneemt , de fen zal vry ftaan den titel en 't w'apen van Orange
Sakramenten nuttigt , opentlyk een zekeren Gods- te voeren, of ook het Spaanfche Gelderland voor«
dienft belyd, of fchoon zulks voor 't overige zon- taan den naam van een vorilendom te geven.
der alle goede beweging en innerlyke neiging geO R A N G E , hooftftad van gemeide vorilendom,"
fçhied.
'; ; ••
legt aan de kleine rivier Aiguës, niet ver van de
Rhone, en heeft een Univerfiteit, die Anno 1365.
OQUELA, zie Oguella.
O R , O H R , ' O K A , kleine rivier in Thüringen, gefticht is,gelyk ook een bisdom, onder den aartsin het graaffchap Gleichen, die by Ortruf voorby biflehop van Arles behorende. Het gefortificeerde
ilot, 't welk op een berg legt , heeft de koning
loopt, en in de Gera valt.
van Vrankryk i n ' t jaaar 1660. läteh üechten, ook
ORACH, kleine ilad in Bofnien in Ongaryen.
ORAKEL , was gemeenlyk een dubbelzinnig en Anno 1682,. de ftads muur laten omverwerpen, en
duiiler antwoord, dat de Heydenfche priefters het 1719. is hier den Gereformeerden ,de laatile en enivolk over toekomende dingen gaven. Men noemt ge kerk, die zy tot noch toe in Vrankryk behoude plaats daar diergelyke antwoorden gehaalt wier- den hadden, afgenomen, en de zo genaamde va«
den alio, gelyk ook de afgod, die om raad ge- ders van de Chriftelyke leere ingeruimt.
vraagt wierci/dezen naam voerde. Het orakel van
ORANGE, FORT D ' O R A N G E , zie Albany.
Apoiio te Delphos was het voornaamfte van alien.
ORANGE-POLDER, zie Oranje-Polder
Hedendaags zegt men ook noch van een menfeh
ORANGERIE, hiet in voorname tuinen een wandie in groot aanzien en gezag is, dat zyn woorden deldreef of plaats, die met enkete citroen-en oranjeals orakels gelden.
bomen J)ezet is.
ORAMAGAN, zie Artornagan*

ORANJEN, zie Orange.
Hhhh
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ORANJBNBOOM, kleine ftad benevens een luft-flot
ORBA, nvier in Italien, die in t Genueefche g<>
in 't vorftendom Anhalt , in een aangename bof- bied ontlpringt en zieh tegen over de ftad Alexan«
fchaedje-ftreek 2 mylen van Deflau, den vorft van dria in de rivicr Bormida ftort.
Deffau toebehorende.
, *w „ ORBASSAN, kleine ftad in het eigentlyk zo ge~
ORANTENBOOM palleys en luft-hof in een aange- naamde Piémont m Italien, tuflchen Pignerol en
name landftreek in Ingerrnanland , by den mond Turin.
van den ftroom Nieva , tegen over Kroonflot,
ORBE, kleine rivier in Vrankryk, die in 't Sefclacht den prins Menfikof toe te behoren.
venner gebergte ontfpringt, en zieh in den LionORANIENBURG, koninglyk Pruiffifch Hot, bene- fchen zeeboezem ontlaft.
v.ens een amt en fteedje aan de Havel in de midO R B E , O R B E N , kleine ftad in Pais de Vaud in
del-Marck, 4- mylen van Berlyn en 3. van Span- Zwitierland, aan de rivier Orbe, die zieh in het
dau. Voor dezen placht het Bözau te hieten, maar meir by Neufchaftel ftort. Zy hoort de Cantons
toen des vorigen keurvorfts van Brandenburg Frede- Bern en Freyburg toe en heeft een oucl flot,
rile Wilhelm des groten gemalin Louife uit het huis
ORBEC, kleine ftad aan den mond van de rivier
Oranje daar wegen de luftige landftreek veel ver- Orbec in Normandyen, welke zieh boven Paradek
maak fchepte, en haar het zelve van haar gemaal in de rivier Ella ftort.
gefchonken wierd, is het tot een heerlyk luftflot
ORBEN , zie Orbe.
gemaakt, en de naam Oranjeburg daar aan gegeORBION, kleine rivier in Languedoc, die zieh
ven.- Het is wegens de fonteinen en porcelynkamer boven Narbonne in de Aude ftort.
bezienswaardig, 00k is 'er.een treflyk weeshuis ge- ' ORBITELLO, kleine beveftigde ftad in 'tSienifche
boud, en met ryke inkomften voorzien.
gebied in Tofcanen en de hooftftad van Stato delli
ORANJEN-POLDER, een haven aan de Maas in Prefidii, legt aan een meir, dat de inwoners het
Äuid-Holland.
*
meir van Orbitello noemen, en heeft een haven
ORANJENSTEIN, flot in 't Naffrufche gebied,niet die door enige forten befchut word. Dit meir
ver van Diets, daar de vorftinne-weduwe vanNas- loopt door een breden mond in de zee» In 't jaar
fau-Diets haar verblyf houd.
1707.den 2o.December hebben de keyzerlyken onORANJENWOUD, fchoon luft-flot in Vriefland,de der den generaal Wetzel deze plaats den Franfchen
Vorftinne Weduwe van Naflau-Diets toekomende. en Spanjaarden afgenomen.
' ORANIZEN, zyn een foort van kleine fchepen, m O R B O , kleine rivier op het eyland Coriica, die
waar van iedef omirent 12. man voeren kan, en zieh in de zee ftort
ly worden gemeenlyk van de Türken op den DoORBO, ORBERGO, zie Orbega.
nau gebruikt.
ORBY, ilot in de Zweedfche provintie Upland.;
ORATAviA,'.grdte ftad op het Canarifche eyland 5. Zweedfche mylen ten noorden van Upfai.
Tenerifa, heeft een fchone haven en citadel, daar
ORCAAN, OURAGAN, is een hevige ftorm, dk
de grootfte han.del van alle Canarifche eylanden ge- door veel tegen elkander waiende winden ontftaat*
dreven word , en de Engelfchen hebben 'er een en de baren gruwlyk hoog doet fteigen. Diergelyconfuî en vssîcheyde faétoors.
ke orcanen placht en maar alle 7. jaar te onrftaan,
O R A T I E , een lahge rédevoering, wydlopig ver- maar naderhand heeft men ze meermalen befpeurt.
toog. Daar van daan Orator een redenaar. Oratorie Zy waaien in 't gemeen op de Antillifche eylanden
van
de redeneerkunft.
den 20. of 25. juii tot den 15. Oktober.
ORATORIUM, ZO noemt men by de Rooms-ka-

ORCADISCHE EYLANDEN, zyn 30. of 40. kleine

tholyken een huiskapel,of een bedeplaats,daar een
altaar en beeiden in zyn. Inzonderheid worden by
de Roomsgezinden twe genoodfehappen van paters
to genaamt, waar van het een Anno 1575. te Romen, het andere 1611. in Vrankryk begonnen is,
en onder de eerftgenoemde vaders van het Oratoîium is de beroemde cardinaal Baronius geweeft,
maar het laatfte heeft de cardinaal Berullus van paus
Paulus V. beveftigt gekregen. Hun amt beftaat
daar i n , dat zy de jeugt in collégien onderwyzen,
de klerken in de queekicholen onderrechten, en
het volk in de kerken voorpreken. Anders word
door het woord Oratorium 00k een kerken -muTBek verftaan , 't welk in het Recitatief by na op
de wyze van een Opera opgeftelt is. Zie Natunr.
Woordenb.
O R A VA , zie Arva.
O R B , klein fteedje benevens een zout-bron in
Vogeîsberg, de graven van Schönborn toekomende, een uur van Wächtersbach , en 3. uren van
Gelnhaufen.

eylanden, die zieh op den Caîedonifchen Oceaan
van 't noorden ten zuiden tot aan Schotland uitftrekken, waar van zy door een fmalle zee-engte
afgefcheyden worden. Zy hören onder het koningfyk Schotland, doch daar zyn 'er maar 13. van bevolkt, en hun biflchop, die op het eyland Mainland zyn verblyf houd, hoort onder den aartsbisfchop van St. Andries. Zy hebben tin- lood- en
yzer-mynen, gezonde lucht, geen vergifte dieren,
en op derzelver zeekuften is een ryke haringvangft.
ORCHESTRA , was by de Grieken de plaats daar
men balletten danfte; by de Romeinen was het de
verheve plaats midden op het fchouwtoneel, daar
de voornaamfte zaten als de toneel-ftukken vertoont
wierden. Hedendaags hiet die plaats de Orcheitra
daar de muficanten zitten en hun inftrumenten fpeJen als 'er een opera vertoont of een bal gehouden
word.
ORCHIES, kleine ftad in Walfch Vlaanderen tusfchen Doornick en Douay, $. mylen van Ryllel,
is.

ORG. ORD.
ÏS in den Utrechtfchen vrede 1713. aan Vrankryk
afgeftaan.
ORCHILLA, klein eyland in de Noord-zee, niet
ver van de Antillifche eylanden by America, omirent 15, of 16. mylen van 't vafte land.
ORCHIMONT , kleine Had en heerlykheid in 't
hertogdom Luxemburg,
ORCI NUOVI , kleine Had in 't gebied van Brescia, niet ver van de rivier Oglio, de Venetianen
toekomende.
ORCKNEY, zie Orcadifche Eylanden,
ORCO , rivier in Italien , die in Val Aofta in
Piémont ontfpringt en zieh by Chivas in den Poo
ftort.
O R C Z A , zie Orfza.
O R D E , zie Ridder-orde.

O R D E , MUNNIKEN-ORDE, deze worden inzonderheid door de verven van him kleed onderfcheyden , en zyn de witte reguliere canunniken, de
graauwe ciftercienfers ,1 en de zw arte Benediktyners.
ORDINATIO, betekent een ordening, en in een
eigen zin de inwying van een geeiljyk perfoon in
zyn aanvertroud amt door 't opleggen der handen
van andere kerkendienaars.
ORDINES, of geeitlyke amten onder de katholyken worden 7. getelt, naamlyk 4. mindere ordens,
als Oftiarii, Ledtores, Exorciftse en Acoluthi, en
3. meerder ordens, als onder-diakens, diakens en
ouderlingen, tot welke alle de ingang door 't fcheren der kruin gefehied.
ORDINGEN, URDINGEN, ftad, flot en ryks-heerlykheid in 't Keulfche , een myl van Keyzerswaerth.
ORDONNANCE, (ORDINANTIE) beduid door den

ORD. ORB.

Sit

begrepen is wat den foldaten in hun quartieren en
op de marfch voor Fourage enleeftocht zal gelangt'
worden, als ook hoe zy zieh anders daar omtrenf
gedragen zulleri, op dat 'er geeil wanordre bedreven, en de fchade der onderdanen verhoed werde.
ORDORF, OHRTRUF, kleine Had en flot in Thüringen, aan de kleine rivier Ohr, dicht by het Thüringer woud , 3. uren van Gotha, en hoort den
graaf van Hohenlohe uit het graaffchap Gleiche»
toe.
O R D R E , een bevel, daar van daan zegt men,,
de foldaten hebben al drie ordres om te marfcheren
gekregen, dat is, zy hebben tot drie verfcheyde
malen bevel gekregen om op te breken, en daar
heen te gaan, daar het de commanderende generaal hebben wil, daar van daan betekent de laatfte
ordre afwachten zo veel als derde ordre tot aen
marfch, die, zo dra dezelve ontfangen is, voortgaat.
ORDRE , is een bekent woord in den WifleMyl,
wanneer zy fchryven , dat men den wiflelbrief aan
den heer N. N. of zyn ordre , dat is te .zeggen
aan dien genen, die 't bevel van den Principaal
toont, of aan wien hy ge-ëndoiTeert is , betalen
zal.
ORDRE DE BATAILLE, zyn die ordening en 11-

nien, waar in men de Bataillons en Esquaçifons op
de bequaamfte wyze rangeert, wanneer. het leges
gereed ftaat om den vyand flag te leveren.
ORDRE DE CHEVALERIE, zie Rjdder.'orde.
ORDRE HALEN , is het amt van àen generaal-

majoor, die zieh 's avonds m'a dm generaal begeeft om zyn ordres te ontfangen, en ze daar na
aan de andere majoors uit te delen, welke daar na
aan de mindere officiers daar-van kennis geven. Anders is het ook het amt van den generaal adjudant,
die derhaiven fleets te paard by den generaal is,
om zyn ordres te volvoeren. Het fchriftlyk bevel
van een opper-officier word ook een-ordre genoemt.

bank een wet, of bevel der overigheid, dochheeft
naar den aart der zaken 00k byzondere betekenisfen. Ordinantien zyn by de geneesheren zodanige
regelen en recepten, die zy den zieken tot heritelling der gezontheid voorfchryven. By de fchilders
ORDRE RELIGIEUX, zie Orde.
de fchikking der figuren en zaken, die tot een fchilORDUNGA , ORDUNNA, ftad in Spanjen in Bifcadery behoren ; by de boukunftenaars de ordentlyke yen, in een bergachtige maar toch aangename landte zamen voegingen van alle de delen eenes ge- Itreek.
bouws, dat het overal zyn gevoeglykheid hebbe,
OREBRO, kleine en de enige ftad in de provintie
of men het van boven of van onderen, van voren Nericia in Zweden, aan de rivier Trofa, die lang,
of van achteren befchouwe. Behalven dat heeft dit maar fmaî is. Zy heeft een fraaie landfchool, en
woord noch driederly betekenifTen : want 1. noemt aan de andere zyde daar van legt het meir Hielmen in Vrankryk de reglementen die van den ko- mern.
ning gemaakt zyn, les Ordonnances Royaux, z. Is het
ORECHONS, zo noemt men in zuid-America de
een bevel dat de koning mondeling of fchriftlyk inwoners van het landfchap de la Plata, wegens de
aan den fchatmeefter uitdeelt, wanneer hy iemant grote oren die ze hebben.
een zekere fomme gelds betalen zal. En 3. zyn comOREFORD, ftad in Suffolck in Engeland, aan de
pagnies d'Ordonnances onder de Franfchen zodani- rivier Ore.
ge , die onder geen vafte regimenten ftaan, maar
OREGRUND, ftad aan de kuft van Upland, benebloot uit de Gendarmes en Chevaux légers des ko- vens een haven in Zweden.
nings en der koningin getrokken worden. Men
OREHOVA, kleine Turkfche ftad in Bulgaryen.
heeft by de Duitfche militie 00k ordonnantie-ruiORELHANA, rivier der Amazonen , Rio de las
ters, die uit him quartieren opbreken, zieh enige Amazonas, is een der grootfte rivieren van zuiddagen by den commanderenden officier ophouden, America, die in een gebergte by de ftad Quito in
en deszelfs bevel afwachten moeten, maar na dat Peru ontfpringt, en tuflchen Brazil en Guiana in
hun ordonnance verftreken is, in hun vorig quartier Mar del Nort valt.
te rug trekken, Ordonnance hiet 00k in den oor- O R E M , ftad in de Portugeefche provintie EftreJog de verordening der hoge overigheid, waar in madura op een berg, 3. mylen van Leiria.
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. ORKNBAU, OHRNBAU, ÄRNBAO ,

Mein.elfj?

ORT.
ORIAGE CURSÏSCI , is aan het Perziaanfche hof

de gene die des konings boog en pyîen draagt.
amt aan de rivier AItmuH> in 't bisdom Aicwtcot,
O R I A G O , kleine ftad in het Venetiaanfche land6. uren vanNeurenberg.
. . „„;H America fchap Paduano in Italien.
O R I E N T , zo word in de aardryksbefchryving het
tuffchen Terra Firma en «
/
0 i n d e Ama2ich onder den naamivarR£ * ^ ^ . ^ ^ ooften genaamt daar de zon opgaat.

_ ORIENTAALSCHE COMPAGNIE TE W E H E N , is een

• 5 S a n d 3 & ; f t ^ ^ w d t Lie j a r c y o ftcrk,
A t zieh de inwoners uit nun hmzen op de bomen
moeten falveren. Van deze rivier voert een vrucntbaar deel van het landfchap Guiana den naam , 't
welkzeer ryk van goud en zilvermynen is, en van
vcsfttiçyde natien bewoont word,
* • ORENSE , ftad aan den Minho in Gallicien in Spanj e , die wanne gezontheids baden, als ook een bisdom heeft, dat onder den aartsbiflchop van Compoft el ftaat.

nieuwe Compagnie van koophandel, die de tegenwoordige keyzer anno 1719. heeit opgerecht, zieh
zelven tot befchermheer daar van aangeitelt, en dezelve met heerlyke Privilegien begunitigt heeft. Ly ge~
nietalleen het recht om met alle waren opTurkyen
en andere Oofterfche landen te handelen;. en zo iemand buiten haar koopmanfehap op den Donau en
andere rivieren, als ook ter zee dryft, word zulks
voor contrabande gehouden en geftraft. Zo wel
inboorlingen als vreemden en luiden van alle ftaten kunnen in deze Compagnie treden, en de inleg
' O R ESK A , lie Noteburg,
beftaat in 1000. Rhyn-guldens, die met geen arreft,
ORESUND, zie Sund.
ORETKUS, een rivier by Palermo in Sicilien, te- verpanding of fchattingen kunnen bezwaart worden. Aan gabellen en tollen betaalt zy een zeker
genwoordig Fiume de laMuraglia genaamt.
lydelyk percent : zy mag op alle piaatzen daar zy
O R E T O , zie Admitati.
OREVES, kleine ftad in Walfch-Vlaanderen, tuf- het oirbaar vind manufaduren , *ftapels, kranen
en pakhuyzen oprechten , maar in Wenen is de
fchen Doôrnik en Douay.
hooftftapel. Zy benoemt haare bewinthebbers en
OREWEL , een haven in Eflex in Engeland.
ORFAJ ftad in de provintie Diarbeck in Azien, amptenaars zelve, en de leden daar van kunnen in
aan de'vrivier Euphrates. \ Is een van de fteden materie van koopzaken nergens anders als voor het
daar het goed Corduaansleer gemaakt word , en hier daar toe opgerechte WiiTel-hof betrokken worden. En eyndlyk is naar een byzonder wapen verheeft een Turfchen baffa.
gunt, waar van de opper helft goudverwig, de onOR FE A , zie Apheus»
ORFORD, fchoon vlek aan de kuft van het land- derfte helft zwart is, en ruggelings op twe kruyswyze
fchap Suffolk in Engeland, dat zitting en item in 't over elkander geîegde fcheeps-ankers ruft. Binnen m
vind men een rood Bourgundifch kruys, en in het
Parlement heeft.
ORGAZ , kleine ftad benevens den litel van een bovenfte velt den keyzerlyken ryksadelaar met het
graaffchàp in nieuw* Caftilien , 4, mylen van T o - Ooftenrykfchefchildje op de borit; in het benedenfte veld ftaat de keyzerlyke naamletter C. vi.
ledo, . . •
. .
ORIFLAMMA, was voor dezen het hooftvaandel van
ORGELE^,, Franfche koopftad in Franche-Comhet Franfche ryk, van enige la Bannière de St.. Denis
té^ daar vdelîlken gémaakt word.
genoemt. Zy zag niet anders uit als een ProceffieORGIANO, zie Ongano.
ORGON , groot vlek in Provence aan de rivier vaandel, was van rode ftof, overal met goude vlammen bezet , waarom zy ook Oriflamme genoemt
Durance, 5. mylen ten zuidweften van Avignon.
ORGUES, zyn fpitstoelopende en met yzer befia- wierd, in de lengte van 11. voet, met punten en
ge grote valbomen, die boven een poort aan ke- takken geborduurt , en op een goude lans geftelt.
tens, touwen.en draaybomen vaft gemaakt zyn en Die ze droeg was een ridder van ouden en goeden
neergelaten kunnen worden, als.men de poort daar adel, en de belle van de officiers onder het leger.
mee befchutten wil. Zy zyn beter als de valpoor- Men gebruikte ze maar in veldtochten van grote
ten , nademaal men 'er iets onderfchuyven kan, aangelegenheid, dekoning kreeg ze met byzondere
dat zy niet op de aar de valkn. Men noemt ook plechtighedenuit banden van den abt van St. Denis,
orgues of orgeîpypen een reeks van fnaphaan- of en wanneer dit vaandel voor den dag quam, dorft
musket- lopen , die op een ftuk hout neveris el- zieh niemant ontfchuldigen van het leger te volgen,
lander vaft gemaakt worden, op dat men ze of te by na gelyk tegenwoordig wanneer de ban en arriegelyk of de een na den ander losfchieten kan. Men reban opontboden word. Zedert den tyd van hojebruykt dezeive-om de breiîen of andere piaatzen, ning Karel VII. van Vrankryk heeft men dezen
iaar men vjäor een aanvai vreeft, te hefchermen , ftandaart niet rneer door het leger rond gevoert,.
m 's gelyk gebruyken ze de Spanjaarden ook op de maar in plaats van die heeft men een witte ftanfchepen , om het enteren der vyanden te verhin- daart tot de hooft-banier van Vrankryk aangenomen.
deren.
ORIGANO, ORIGIANO, kleine ftad benevens een
ORHEIM, vlek aan de Ocker-rivier in't ftift Hilvicaruat, by na 3. mylen vanVicenza, in de Venedesheim , tulTchen Woltfenbuttel en Hornburg.
Q R I A , ftad in deNapelfche provintie Terra d'O- tiaanfche provintie Vicentino.
tranto die een bifichop heeft , onder den aartsbifORIGENISTEN-, kettersonder deChriftenen, wellchop vaö.Taranto ilaande, Zy is flecht bewoont ke uit de Schriften van den beroemden kerken-leraar
ca heeft eea oud flou ,
Origençs, die uit de Egjrptifche Had Alexandryen
van
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van geborte was, en in de derde eeuw geleeft heeft,
bevvy zen wilden, dat Chriftus maar by aanneming
Gods zoon was, dat de zielen voor het ligchaam gefchapen waren, enz.
ORIGINEEL , is het rechte opftel, of het ware
ondertekende en verzegeide exemplaar van een brief,
handfchrift, enz.
ORIGNY, ALDERNAY, klein eyland van de Bri-

tanniiche zee , niet ver van de knit van Normandy en , de kroon van Engeland toekomende.
ORIGUELA, ttad en flu in t Portugeefche Eilreniadura : zy legt in 't gebergte, en is alio van natuur fterk, ook heeft zy eenUmverilteit, die anno
1555. gefacht is.
ORIGUELLA, ORIHUELLA, itad aan de rivier Se-

gura in 't gebergte in 't komngryk Valentia, benevens een oud flot op een berg, en een bisdom onder den aartsbiiîchop van Vaientiailaande, 4.Spaanfche mylen van Murcia.
ORIKOW , kleine iiad in Podolien , aandeMoldavifche grenzen in Polen,
ORILHAC, AURILHAC, welgeboude Had in Au-

vergne aan de rivier jordane benevens een bailluage
en preimiaal. Hier word grote handel met de kanten, die in Auvergne gcmaakt worden, gedreven.
ORILLON, is een met een muur bekleedde hoop
aarde aan den fchouder-hoek van een baltion uytftekende, om de flanc daar mee te dekken, en te
verhinderen dat de belegeraars de llukken, die op
de flanc geplaatft zyn, met kunnen onbruykbaar maken. Men heeft ronde Orillons , en ook andere
die Epaulements genaamt worden , en wier gedaante by na Vierkant is. Zie 't Mat hem, WoerORINOQUE , zie Orcveque.

O R 10, MEN LA sco, rivier in Spanjen, in ?t landft'hap Guipufcoa, welke zieh te Orio in de BifcaaiIche zee itort.
ORIOLA, zie Origuella.

ORISTAGNI, Had aan de golf van Oriflagni, en
een markgraaffchap van den zelven naam in Sardinien , heeft een aartsbisdom, en wegens de ongezonde lucht weinig inwoners.
ORIXA, koningryk, benevens de hooftflad van
den zelven naam, op het Schier eyland van Indien ,
aan deeszyde van de Ganges , in het koningryk
Golconda , aan de golf van Bengale , den Groten
Mogol toekomende.
ORKAN , zie Orcan.

ORKEBAL, kleine Had in Noorwegen in de province Drontheim, 7,mylen ten weilen van Drcntheim.
O R L A , O R L , kleine rivier, in Oofterland by het
fteedje Triptis ontiprmgende, en zieh by Orlamunde in de Saal Hortende.
ORLAMUNDE , itad en amt in Thüringen aan de
Saale, daar de kleine rivier daar in valt en eenbrug
overlegt, 1. mylen van Jena en Rudelftad, tegenwoordig onder "het vorftendom Altenburg behorende. Het hoge bergilot daar by is meeit woeft, waar
na zieh voordezen de beroemde graven van Orlamunde geiehreven hebben.
ORLANDO, CAPO D'ORLANDE of DI MARTINO,

ORL. ORM.

öij

een voorgebergte aan de noordlyke kuft van Valcji
Demona in Sicilien.
ORLEANOIS , kleine provintie in Vrankryk, tuffchen Gatinois, Blaifois en Beauce aan de Loire gelegen.
ORLEANOIS, een van de 12, Generaal-Gouverne-

menten van Vrankryk, dat ten noorden aan Normandyen en het eyland van Vrankryk, ten ooilen
aan Champagne en Bourgondien , ten zuiden aan
Bourbonnois, Marche, Perigord enSaintogne, ten
weiten aan de zee van Gafcogne en aan Bretagne
grenft. 't Is een vruchtbaar land aan koorn *'wyn,
boomvruchten , en weylanden, en beilaat uit 14.
kleme provintien, welke zyn Beauce, Perche, Vendomois, Maire, Poitou, Angoumois, Aünis, Nivernois , Berry, Gatinois , het inzonderheicL zogenaamde Orleanois, Blaifois , Touraine en Anjou.
De nîeuwe vaart van Orleans is in de provintie Gatinois niet ver van Gien en verenigt de beyde rivieren Loire en Seine met elkander.
ORLEANS, is een der fchoonlte.en oudfle fteden,
van Vrankryk , in de provintie Orleanois aan de
Loire, daar de Franfche taal het netfte geiproken
word, en een fchone brug in de voo.rftad over de
rivier legt. Zy is zeer groot en fchoon (die 1312.
geflieht is, en waar by de Duytfche natie uytnement grote voorrechten en een bibliotheek"heeft ) een
bailluagie , prefidiaal , en een bisdom onder den
aartsbiflchop vanParys ilaande, gelyk" ook den titei
van een hertogdom, waar van gemeenlyk 'skonings
broeder den titel voert. De tegenvvoordige hertog
van Orleans Ludovicus is geboren den 4. Augufty
1703, wierd by zyn vaders leven hertog van Chartres genoemt, en heeft zieh 1724. met AuguilaMaria Jofepha, dochter van markgrâa'f Lodewyk Wilhem van Baden-Baden in den echtbegeven, welke den 10. November 1704. geboren was, en den
2,2. Mey 1725, een jongen prins Filfppe Duc de Chartres ter wer eld bracht, maar zy is den 8. Au^uily
i7i6.geftorven. Gerneide zyn heer vadei Phüippus
ftierf den 2. December 1723. plodeiyk, en had na de
dood van koning Lodewyk XlV.gedurendedeminderjarigheid des jongen konings van 1715, tot 1723,
gants Vrankryk als Regent beftierd, en wierd naderhand als eerfte Staatsminiifer daar over gefielt. Zyn
nagelate weduwe is Francifca Maria een natuuriyke
dochter van den koning Lodewyk XIV. uit Madame de Montefpan, geboren den 25.Maart iöSi.en
getrouwt den 18. Febr. 1692.
ORLEANS, eyland in Canada in noord-America,
't welk de rivier St. Laurens maakt. .
O R LICK, een berg-flot in de Prachenfer kreits in
Bohemen.
ORLOW, ftad in het waywocdfchap Lenczicz in
Groot-Polen.
ORMEA , ftad aan de rivier Tanaro in Piémont,
benevens een met garnizoen bezet iterk Hot op een
hogen berg.
ORMESCHURCH, ftad in Lancashire in Engeland.
ORMESTAUN, kleine ftad in zuid-Schotiand wi de
provintie Lothiana aan de rivier Tyne , 5. mylen
ten ooften van Edenburg.
ORMOND , een deel van het Ierfche graaffchap
H h hh 3
Tipe-
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OROSCHICK, zie Rotzig.
Tiperari in de provintie Mounfter , dat bergachtig
OROSPEDA , hoge berg in nieuw-Caftilien.
en onvruchtbaar is, en waar van de Ierfche famine
O R P , een meyery in Brabant in het quartier van
van de Butlers den hertoglyken titel heeft. Hier tut
is gefproten Jacobus hertog van Ormond, die 1 7 n . Leuven , aan de rivier Geere.
in plaats van den hertog van Marlborough als geneORPHA , zie Orfa.
raliilimus des Engelfchen légers m de Nederlanden
O R S A , zie Orsha.
verklaart, inaar door George I. konmg van EngeORSERA , kleine (tad aan de kuft van Iftrien, by
land van alle xyncamtenontbloot, en wegenshoog- den mond van de rivier Lemo,de Venetianen toeverraa'din 't Parlement aangekiaagt wierd.Hy vlucht- komende.
te.uit Engeland naar Spanjen.
ORSHA, itad in het waywoodfehap Witepsk in
OR MUS , klein eyland in Azien, daar dePemaan- Littauen, aan den linken oever van den Nieper,
fche zee-boezem en de Arabifche zee te zamen daar 'er een brug overlegt, word meeit van Joden
hangt , tot het Perziaanfche landfchap Kyrman be- bewoont, en legt 21. mylen ten zuiden van de
horende. .Deftad en veiling Ormus heeft een goe- hooftitad Witepsk.
de haven, enhoorde voordezen dePortugezentoe,
O R S I N I , U R S I N I , een van de edelite geilachten
maar Anno 1611. heeft ze de koning van Perzien te Rome en in het ryk van Napels, waar uit vermet hulp der Engelfchen verovert, weshalven deze fcheyde kardinalen en pauzen gefproten zyn, De
tot dankbaarheid noch hedendaags de helft van den oudite linie daar van, die haar gewoonlyk verblyf
toi in den Perziaanfchen zee-boezem moeten trek- te Rome gehad heeft, is met Flavio Oriini te niet
ken , 't welk jaarlyks een fraaye fom beloopt. Toen gegaan, nademaal deze Anno 1698, in het 76. jaar
de Portugezen deze plaats noch inhadden was het zynes ouderdoms zonder erven geftorven is, en de
een ryke en treiiyke itad, maar na de verovering prins Urfini zyn gemalin, die in 't begin van de teis zy zeer verwoeit geworden,en de koophandel is genwoordige eeuw wegens haar intrigues aan 't
meeft naar de itad Combron of Gomrom op het Madritfche hof zeer beroemt was, zonder kinderen
vaite land vertrokken.
na te iaten , hem 1712. in de dood gevolgt is. Het
ORMUS, de zee-boezem van Ormus is een deel hertogdom Bracciano, dat hy en zyn voorouders
van de A'rabifche-zee, en ftrekt zieh van de zee- liadden bezeten, bracht de vorit Livius Odefchalengte Moflandan tot aan Capo de Razal-Gate chi aan zieh, en de landeryen Tori, Roccantica,
Caftiglione en Selci vervielen als lenen aan de pausuit.
ORMUS, het voorgebergte van Ormus legt aan lyke kamer. In 't Napelfche gebied zyn twee nevenlinien van het Orfinifche huis; enige fchryven zieh
de provintien van Fars en Kerman in Perzien.
ORNAAT , amts-cieraad, opfchik, cieraad, key- hertogen van Gravina, waar uit de overlede paus
Benedidus XIII. en de andere voriten de la Madrio
xerlyke, koninglyke en biitchoplyke klederen.
O R N A I N , kleine rivier in Lotteringen, in het cia afitammen.
ORSOWA , kleine beveftigde itad en pas in Serhertogdom Bar, die zieh te Vitri in de Marne ontvien in Ongaryen, in het Bannaat van Temeswar,
iaft.
ORNA NO, cixier op het eyland Corfica die zieh aan den Donau. Dicht daar onder legt het eyland Carolina, dat wel met fchanilen en bezetting
in de golf van'Talabo ftort.
O R N E , nVier. in Normandyen , die zieh boirea voorzien , en van keyzer Leopoldus zyn zoon
prins Carel alzo benoemt is. Deze plaats wierd
Caen in de Middelantfche-zee onjlaft.
O R N E , rivier in Lotteringen, die tuflchen D k - 1717. na een korte belegering door de keyzerlyken
verovert, en is 00k in den Pailarowitfchen vrede
denhoven en Mets in de Moezel valt.
O R N E T , itad in het waywoodfehap Marienburg 1718. aan den keyzer gebleven.
ORSOY, kleine itad aan den weftlyken oever van
in Poolfch-Pruifferj.
O R N O , flot in 't Milaneefche gebied in Italien, den Rhyn, in 't hertogdom Kleef, een myl van
over het meir van Gavira, aan de grenzen van het Rhynberg. Zy is beveitigt, en wierd in 't jaar 167z.
graaffchap Anghiera.
door de Franfchen verovert, maar twe jaar daar na
O R O , CAPO DEL O R O , of CAPO F I G E R A , be- weer verlaten.
roemt voorgebergte op het eyland Negroponte ten
ORSSZA, itad en Starosdy in het waywoodfehap
ooften gelegen , daar het wegens de menigvul- Mfciflaw in Littauen, benevens een ilôt, daar de
dige rotfen en klippen gevaarlyk voor de fchepen rivier Orilza in den Dnieper valt, 18. mylen van
is.
Smolensko. Zy is 1708. door de Mofcoviters verORONOCO , ORONOQUE, zie Orenoque.
brand, en 1710. zond de Mofcovifche prins MenORONTES, een beroemde ftroom in Caelefyrien, zikof een gevolmachtigden daar heen, om de Stadie uit den berg Libanon ontfpringt, naderhand rosdy in zyn naam in bezit te nemen.
stich in den grond verliert, en in Apamenen weer
ORT , Hoc en heerlykheid in opper-Ooitenryk,
te voorfchya komt, wanneer hy Antiochien voor- aan de Gemunder-zee gelegen, den graaf van Preyby ftroomt, en beneden Seleucien in de zee valt. fing toekomende.
Zyn tegenwoordige naam is Solilino.
ORTA , kleine itad in 't hertogdom Milaan, in
OROPESA, OROPOSAREJA , itad in 't koningryk de provintie Novara , den bifTchop van Novara
Valencia aam de Middellantfche-zee.
toekomende. Daar legt een groot meir b y , dat na
OROPESA, GUANCABALICA, kleine itad in Peru deze itad genoemt is.
In zuid-American
ORTA , kleine itad in 't gebied van St, Pieter in
den

ORT.
den kerlcelyken ftaat, niet ver van den Tyber, zy
heeft den titel van een bisdom.
ORTE , zo worden de cantons inZwitzerland genaamt. De acht oude oorten zyn de Cantons Zurig, Lucern, Schweits , Unterwaiden, Zug, Claris , Ury en Bern. Maar wanneer men van zeven orten of oorden fpreekt, zo word Bern uitgefloten, als welke het laetfte, naamlyk 135z. in het
Zwitzerfche verbond getreden is. De vyf oorden
worden de 5. katholyke kantons Lucern , Ury ,
Schweits, Unterwaiden en Zug genaamt, wyl zy
zomtyds eige ryksdagen of vergaderingen houden.
De toegevoegde oorden worden die landen, freden
en piaatzen genoemt, welke zieh in het verbond
der 13. cantons begeven hebben.
ORTEGAL , beroemt voorgebergte in Gallicien,
waar aan een flot van den zelven naam legt.
ORTELSBURG, een flot en amts-hooftmanfehap
aan het water Walbufch, in 't Brandenburgs Pruisfen.
OiiTENAu, klein landfehap in Zwaben, tuflehen
het Markgraaffchap Baden , en de graafichappen
Eberftein en Furftenberg , maar de Rhyn fcheyd
het van de Elfas a f. De ryksfteden Offenburg ,
Gengenbach en Zeel aan de Hamersbach leggen 'er
in, 00k hebben 'er vericheyde ryksprelaten en andere beeren in te gebieden.
ORTENBORN, ftad in Engeland, in de provintie
Northumberland, 1. myl van Newcaftle.
ORTENBÜRG, graaffchap in Karinthien, de vorften van Portia toekomende. De hooftftad Örtenburg legt aan de Draw.
ORTENBUÄG , heerlykheid , ftad en flot, tuflehen
het graaffchap Hanau en Wetteravien, den keurvorft van Meurs toebehorende.
ÖRTENBURG, ander OUD ÖRTENBURG genaamt,

graaffchap in de Beyerfche kreits, de graven van
Örtenburg toekomende , die ryksßanden zyn, en
behaiven dit de heerlykheden Neydeck en Seîdenau
bezitten. Zy fchryven zieh van het oude geflacht,
tot onderfcheyd van de Karinthifche HI\\Q. Het
ftamhuis Örtenburg is een iteedje , en heeft een
graaflyk reüdentie- flot, 2, mylen van PaiTau, daar
een kunft-kamer, en een grote met muren omringde
diergaarden is.
.ÖRTENBURG, fteedie, heerlykheid en refidentie
van de graven van Stolberg, legt 1. myl van Büdingen,
en 4. van Francfurt, en daar word jaarlyks 2. maal
een beroemde markt gehouden. Deze heerlykheid
komt de graven van Stolberg uit de Koningfteinfche
erffenis met de graven van Hanau tot noch in gemeenfehap toe.
ORTHNEGG, fraai flot en heerlykheid in middelCrain 6. mylen van Laybach, den graaf van Lichtenberg toekomende.
O R T H E Z , zie Gurtes.

ORTHODOX, betekent rechtzinnig in 't geloof en
de leer.
ORTHOGRAPHIÉES een wetenfehapom een woort
met de zelve letters te fchryven, als de uitfpraak
en de afleyding van deszelfs oorfprong vereiflehen.
Deze Orthographie rieht zieh of naar den ouden of
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nieuwen ftyl, en daar is by na geen taal, waar in
de nieuwe' vitters door al te veel hairklovery de
Ortographie niet of onveritaanbaar of ongerymt gemaakt hebben.
OR TON, ftad in Engeland, in de provintie Weftmorland.
O R T O N A , ORTONA A M A R E , kleine flecht bc~

woonde ftad aan de kuft van Abruzzo citra in Na~
pels, den hertog van Parma toekomende. Haar
bisdom behoort onder den aartsbiflehop van Civiu
di~ Chieti. Daar legt een andere ftad van dezen
naam in dezelve provintie, die tot onderfcheyd Ortona di Marfi genoemt word , en een biflehop
heeft.
O R TRÄNT , kleine ftad in de Meisnifche-kreits
aan de Pulsnits, niet ver van Hayn, keur-Saxen
toekomende.
.." .
O R T R U F , zie Ordorf.

O R TUG NA, ftad in Bifcayen, waar omtrent veel
citroenen en oranje-appelen groeien.
ORTYGIA, het beroemtfte eyland onder de Cyclades in de Egeefche-zee, anders;'00k Delos genaamt.
ORUBA , een van de Antillifche eylanden Sottovento by America, dat de Hollanders .toekomt.
ORVIETANO, pauflyk landfehap tuftcheri'het hertogdom Caftro, het gebied van St. Pieter, het hertogdom Spoleto, het landfehap Perugino en Sienefe
in Toskanen gelegen.
• •*.
ORVIETO, hooftftad van het landfehap Orvietano:
in het erfdeel van St. Pieter, benevens een bisdom,
dat onmiddelyk onder den paus behoort. Zy is zo
wel wegens haar veftingwerken als wegens haar
legging taamlyk fterk, nademaal .zy op een ûeûc
rots geboud is. Hier is een foort| van tegengift,
dat daarom Orvietaan genoemt word, door een
beroemt ftoffcheyder uitgevonden.
ORUSNITSCHEI , de opperfte bevelhebber over het
tuighuis in Mofcovien.
ORUST, eyland in het Cattegat onder de provintie Bahus, anderhalf myl van Uddewalla.
O R W E L , rivier in Engeland,in de provintie Suffolck, die zieh in de zee frort.
ORZEL , kleine rivier in 't land der Cofakken,
die in den Dnieper valt.
ORZIVECCHIO, kleine ftad in Brefcia in Italien,
legt 2. mylen van Orci-nuovi, en beyde de plaatzen komen de Venetian en toe.
ORZI-NUOVO, zie Orel Nuovi,
O S A , kleine rivier in het landfehap Sienefe in
Tofcanen , die zieh by Telampne vecchio in de
zee ontlaft.
OSACKA , grote ftad, benevens een fterk flot in
het landfehap Quio in Japan.
OSASCO , graaffchap in Piémont tegen Pignerol in
Italien, waar van de hooftplaats den zelven naam
voert, en een open vlek is.
OSCASALO, kleine ftad in het Milaneefche graaffchap Cremonefe.
OSCHATS, ftad en arat in de Meisnifche-kreits
tuflehen Meiflen en Wurtzen, den keurvom van
Saxen toebehorende.
OSCHERS«
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OSCHERSLEBEN, kleine ftad en amt in 't vorften- of Mawaralnahra in Azien, zy is de hooftftad van
dom Halberftadt, tegen de Maagdeburgfche gren- het landfehap Ofranach.
OS&A, rivier in Poolfch-Pruiflen, die zieh boven
zen, aan de rivier Bode, derde half myl van HalGraudents in de Weichfei (tort.
berftadt.
OSSAM, rivier in Bulgarien, dk aan de grenzen
"OSCHWIECÄIN, zie Oswiecttn.
jpPnniT1
OscuLüM PACIS , VKEDENS-KUS h e n deRoorn^ van Romanien ontfpringt, en niet ver van Nicopofche kerk , wanneer de nieuw veiKoren paus op li in den Donau valt.
OSSEG , beroemt Ciftercienfer-kloofter indeLeutzynzetel voor het altaar zitrende, de cardmaien ,
die hem knielende kuflen ophen, en hen zelfs op meritzer kreits in Bohemen, dicht aan deMeifnifche
bey.de. wangen kuft. hn dac met ae cerite Adora» grenzen, 2. uren van Tceplits.
OSSENBERG, flot en klein amt aan denRhyn, in
ÔS-ERO, OSORO, eyland in de golf van Vene» 't vorftendom Meurs , beneden de ftad Rhynberg,
tien,* op de kuft en van Dalmatien, de Venetianen hoort den koning van Pruiflen toe.
toekomende, van waar men over een bmg op het
OSSEN EYLANDEN , zie Vacc& infuU.
eyland Cheno komen kan. Het heeft een bisdom,
OSSENÏHAL, dal in het bisdom Paderborn, daar
onder den aartsbiflehop van Zara behorende, en de Woellyn Sende eindigt.
de hooftftad biet ook Ofero.
OSSEEY, graaffchap in Leinfter in Ierland, den
OSIACH, oude beroemde Benediktyner abdy in hertog van Ormond toekomende , benevens een
opper-'Karinthien, aan het Olkcher meir, tuflehen bisdom, wiens biffchop te Kilkenny reüdeert, en
de hoogfte bergen, niet ver van Villach.
onder het aartsbisdom van Dublin hoort.
OSSFELDE, kleine ftad aan de rivier Aller, aan de
OSICE, Had in net waywoodfchap Sendomir, in
Bronswykfche en Maagdeburgfche grenzen.
klein-Polen.
O s si A c H , zie Ojiach
OSIMO, OSMO, kleine ftad aan de rivier Mufone
in de Marck van Ancona in het pauflyk gebied, beOSSMIANA, kleine ftad en kafteïany aan de rivier
ne vens een. bisdom dat onmiddelyk onder den paus van denzelven naam, den vorltSapieha toekomenfia at.
de, in het waywoodfchap Wilna in Litthauen, 7.
OSKÏMUL , kleine ftad op het weftlyk eyland Mul mylen van de Had Wilna.
by Schotland, aan een zce-boezem.
OSSOUN, ftad in het waywoodfchap Sendomir in
klein Polen.
OsMi AN ? zie -IJfrrJana.
OSSONA , kleine en woefte ftad in Catalonien,
OSMO , BORGO D'OSMO , kleine Spaanfche ftad
in oud-Kaftilien , aan de rivier Douro , benevens niet ver van de rivier Tera, heeft een biflchop onder
een univerfiteit en een bisdom, onder den aartsbif- Tarragona behorende.
fchop van Burgos ftaande.
OSSONOBA , was voordezen een wydberoemie
OSNABRÜCK, bisdom in de Weftphaalfche kreits, ftad, maar nu een dorp , Efti genaamt, in 't Portutuflehen het bisdom Munfter, het vorftendom Min- geefche koningryk Algarve ; daar en tegen is z. mylen
den , en het graaffchap Ravensberg. Uit kracht van daar van daan de ftad Faro in aanzien gekomen.
OSSUNA , kleine ftad, benerens den titel van een
den Munfterfchen en Osnabruckfchen vrede word
hier beurt ora beurt een Luiterfche en een Room- bertogdom, en een univerfiteit in Andaloulien, in
fche biflchop verkoren., waar van de eerftgenoem- het bisdom van Sevilje , waar van een Spaanfche
de altyd uit het huisvan Bronswyk-Lüneburg is, en familie den hertoglyken titel voert.
wanneer 'er een Luiterfche biflchop regeert, ftaan
OSTABAREZ , een klein gebied in neder-Navàrre
de Roomsgezinde onderdanen in kerkelyke zaken in Vrankryk.
onder den keurvorft van Keulen als Metropolitan;
OSTAGE, zie Otages.
daa'rentegen zyn ook de Luiterfche inwoners, wanOsTAGiE , zie Gyzeling,
neer'er eenRoomfche biflchop aan 't roerzit, denOSTALRIC, kleine ftad in Catalonien aan de rivier
zelven in religie- en geeftlyke zaken niet onder- Tordera, wiens flot geflecht is, tuflehen Vieh eu
worpen. De tegenwoordige biflchop van Osnabrück Blancs, 't Is in den iaatilen oorlog over de Spaanis
.
.
.
De hooftftad, àÏQ fche fucceftie wegens haar voordelige legging-van
den zelvennaam voeit, is een Hanfee ftad, en legt de Bondgenoten beseitigt , en dan eens door de
aan de rivier Hafe , 8. mylen van Munfter, wiens Gé'allieerden , dan door de Franfche en Spaanfche
fïerk flot, Petersburg genaamt, deRefidentie-plaats troepen verovert.
der biflehoppen is. In deze ftad wierden 1644. de
O S T E , rivier in 't Limburgfche, heeft zyn oorTraktaten tot den beroemden Weftphaalfchen vre- fprong beneden de voogdy Toitedt ,ioopt van daar
de begonnen , waarom dezelve dikwils het Osna- door 't Offenhornifche moeras in 't Breemfche naar
bruckfehe Vredens Traktaat genoemt word.
Bremenförde, en zo verder naar de Elf toe.
Osopo, vlek en fterk flot aan de rivier TajamenOSTEIN, flot en vlek tuflehen de Lauch en Thur
to in Friuli.
in opper-Elfas, den heer van Oftein toekomende.
; OSORNO , ftad in het landfehap Chili in zuid-AOVTELLATA, flot in 't hertogdom Ferrara, wierd
merica aan de rivier Cabrero, in een onvruchtbare 1708. van de keyzerlyken bezet, tot dat net verge«
en koude landftreek , evenwel vind men 'er lyk tuflehen den keyzer en den paus volgde.
J
goud.
OSTEN, flot in voor-Pommeren m 't Stettynfche
OSRANACH, groteftadin het landfehap Usbeck, difuict met ver van Demmin.
OOSTEN-

OST.
.'ÖSTENBY, beveftigt flot en haven op het eyland
Oehnd, de kroon Zweden toekomende.
OSTENDE , kleine maar volkryke koopftad aan
de kuft van Ooftenryks Vlaanderen, daar zy een
zeer goede haven heeft, aan den mond der Guele,
4.mylen van Brugge. Zy is zo wel wegens demoeraflen als wegens haar veiling-werken zeer fterk,
met een diepe gracht, fterke wallen, en 10. bastions voorzien, en wierd An no 1706. in Juli door
de Engeîfehe en Hollandfche légers in dne dagen
verovert , 't welk zo veel meer re verwonderen
is, wyl de Spanjaarden voor ioo.jaren deze vefting
over de drie jaren belegert hebhen, eer zy ze konden veroveren. In 'îjaar 1718. hebben de Ooftenrykfche Nederlanders onder de befcherming van
den keyzerlyken ftadhouder Marquis de Prié hier
een nieuwe ooft-Indifche commercie- compagnie
aangelegt, die de keyzer 00k 1723. met vergunning van heerlyke Privilegien heeft bekrachtigt, en
haar oâroi gegeven. De Hollanders hebben uit alle
hunne macht deze onderneming zoeken te dwarsbomen, aantonende dat hun de handeldryving op
Indien alleen toequam ; doch hebben het tot noch
îoe niet verder kunnen brengen, als dat het werk
voorenige jaren opgefchort is, enhoe het verder zal
gaan moet de tyd leren.
OSTENTEREN , pralen , roemen. Oftentationis
gratia, roems halven, om zieh een aanzien te maken.
OSTIA , kleine ftad aan de zee in Campagna di
Roma in 't Pauflyk gebied, benevens een bisdom,
Wiens biflchop altyd Deken van het cardinaals colfegie is. Zy legt by den mond van den Tiber
daar die in de Tyrrheenfche zee valt, en is wegens haar ongezonde lucht flecht bewoont. Zy
heeft 00k een haven, maar die in flechten toeftand
is.
OSTIANO, middelmatige ftad aan de Cremoneefche grenzen aan deOglio, tegen over de ftad Bina
in 't Miîanees gelegen , en onder het vorftendom
Bozzolo behorende,
O S T I A R I I , PORTIERS, is de eerfte foort van de

geeftelyke minder ordens of flechte amten by de
Roomîche geelllykheid , by wier inwying hun de
fleutel word gelangt om aan te raken , met deze
woorden : handelt z o , als die God rekenfehap zult
geven wegens de zaken, die met dezen fleutel bewaard worden.
OST IG Li A , kleine maar welgeboude ftad in 't
Mantuaanfche gebied, aan de Ferrarifche grenzen,
niet ver van denPo.
OSTIOUG , zie Ouftioug.

OST. OSU. OSW.
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van gerechtspleging, waar door zy de voornaamfte
luiden, wanneer deze den ftaat te groot en ryk, of
voor de vryheid des volks te gevaarîyk fchenen,
voor tien jaar in ballingfchap verzonden wierden.
Het gemene volk had hier in de vryheid om de namen dergenen, die men met de Oftracismus vernederen wilde, op een aarde fcherf te fchryven , en
op een zekere verborge plaats te werpen, daar de
gedeputeerden van den raad die namen vlytig onderzochten, en naderhand de gene, wier namen
daar 't meeft onder gevonden wierden, veroordeelden. Zo doendeftond een man van de grootfte verdienften daaglyks in gevaar van in ballingfchap verzonden te worden, en kon zonder zyn wdten van
zyn tigt vrienden en huisgenoten verftoten en de
voet gelicht worden. Men heeft hedendaags in Ve*
netien een gericht, dat zeer na by deze Oftracismus komt, en daar men zekere kogeltjes op een
byzondere plaats van 't raadhuis werpt , waar
in briefjes fteken met een bekentmaking welke
van de fenatoren fchuldig of verdacht gehouden
word.
OSTRÊSOW, ftad in 't gebied Wielun in groot
Polen in het waywoodfehap Siradien, heeft Route
gebouwen , en legt aan de Sileiifche grenzen. •
OSTREVANT , HET EYLAND S. AMAND , kleine

landfchap in Heaegouwen, tuffchen de rivieren de
Scheide, Scarpe en Sanze.
O S T R I T S , fteedje in opper - Lufatien , tuffchen
Görlits en Zittau, by het kloofter Marienthal gelegen , en daar onder behorende.
OSTROG, beveftigde ftad en flot aan de riviet
Hor in opper-Volhynien in Polen, heeft een ruim
Jefuiten collegie, en is voordeze een hertogdom ge«
weeft.
OSTROSITS, Turkfche grensvefting in Croatie« I
aan de rivier Unna, naar den kant van Crain. Zy
wierd 1661. door den keyzerlyken generaal Serini
overrompelt , ten vollen uitgeplundert , en ver«
woeft.
OSTROVIZZA, vefting in Dalmatien in het graaffchap Zara, heeft gezonde lucht, een vruchtbarc
landftreek, en hoort de Venetianen toe.
OSTROW , ftad en vefting in Mofcovien, niet ver
van Pleskow op een eyland, dat de rivier Welickc
maakt.
OSTUNI, kleine en volkryke ftad in Napels, in
de provintie Terra d'Otranto, benevens een bisdom , onder den aartsbiffchop van Brindifi behorende. Zy voert den titel van een hertogdom , en
legt 2. mylen van Golfo di Venezia.
OSURA, kleine ftad in Moravkn, # tuffchen de rivieren Oder en Oftrawits ; tegen over legt een bergflot in 't vorftendom Tefchen , Poolfch-Oftra genaamt
OSWESTREY . ftad in Shropshire in Engeland 5
die goeden handel met katoen dryft, en een flot
heeft.

OSTIUM, de mond, hiet in de îandbefchryving
een plaats daar zieh een rivier in de zee of in een
andere rivier ftort.
OSTOKUM, ftad in het waywoodfehap Mfciflaw
in Litthauen.
OSTOWITS,kleine ftad in Polen,in het landfchap
OSWIECZIM, AUSCHWITS, groot hertogdom in
Mafovien, aan de rivier Bug, tiende halve myl ten
het waywoodfehap Cracau in klein-Polen , benevens
noord ooften van Waarfchau.
een hooftftad van den zelven naam, niet ver van
OSTKA : zie ojxra.
OST&AÇJSMUS , was by de Athenienzers ßcn foort de Weichfei.
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OSYECK , klein fteedje in Pomerellen in Pools- aan de rivier Gunts, niet ver van Memmingen »
wiens prelaat een onmiddelyke ryksftand is.
oSüRGHETi , hooMad des koningryks Guriel
OTTENSHEIM, kleine ftad en berg flot aan den
Donau in opper-Ooftenryk, de Jezuiten van Lints
in Georgien in Azien
d i e r g e lyke worden in toekomende.
o o ^ y d e n J a r dLeAryandlylœ%ayrtyen. mee gcOTTEUSTEIN, ftad, flot een heerlykheid in Weftfleent wanneer zy op contributie zyn uitgeweeft, phalen , aan de grenzen van Zutphen , tuflchen
en Sen zoekt de p r ü f t e n , waar onder de gyze- Aahaufen en Verden, het bisdom Osnabrug toelaars behoren, des te eer door de meevoermg der komende.
voornaamfte perionen tot betaling der bedonge
OTTENSTEIN , kleine ftad en amt in 't Bronswykbrandfchaîting te dwingen. Wanneer een beleger- fche.
de plaats zieh met akkoord wil overgeven, worden
OTTENSTEIN, flot in neder-Ooftenryk.
van 's gelyken gyzelaars tegen elkander uitgewiflelt,
OTTENWALD, zie Odenwald.
tot dat de capitulatie gefloten is , en de artykeîs
OTTERBOURN, ftad in Northumberland in En«
van beyde kanten effen zyn.
geland.
OTHENSEE, ODENSEE , Deenfche hooftftad op
OTTERNDORF, hooftftad in 't land Hadeln, behet eylandFuhnen,4.myîen van de grote en kleine nevens een flot , waar op de ftadhouder woont»
Belt, 't Is een biflchoplyke zetel, waar onder de Het legt in 't ftift Bremen, en is tegenwoordig oneyîanden Fuhnen, La]and , Langeland en Fahler der keyzerlyke Sequeftratie.
behoren, als ook het zuidelyke deel van het land
OTTERSBERG, kleine ftad in 't hertogdom TwecAllen, uitgenomen de ftad Sonderburg.
bruggen, 1. myl van Keyzerliautern.
OTTERSBERG , een goede veiling in 't hertogOTIIÎENBERG, heerlykheid in Zwaben, tot het
dom Bremen, en een pas in de moeraflen gelegen,
bisdom Augsburg behorende.
OTMACHAU, kleine ftad en flot in het vorftendom 3. mylen van Bremen.
Grotkau in opper-Sliefien. Zy is de derde WeichOTTERSTADT, een amt-huis in *t ftift Bremen»
bilds-ftadt in dit vorftendom, en op het Ilot aldaar laat anderhalf myl van de ftad Bremen.
de biflehop van ßrellau de wederfpannige geeftlyOTTMARSHEIM, OTTMARSEN., vlek in de Sundken boete doen.
gau, benevens een adelyk vrouwen-kloofter, wier
OTMARSCH, OTMARSEN, heerlykheid en kleine normen trouwen dur ven,
Had in het landfchap Twente in Over y fiel, den ba- OTTOBONI, voornaam adelyk geflacht te Veneron van Heyden, konihglyk Pruiffifch gouverneur tien , waar uit paus Alexander VIII. gefproten
van Wezel toekomende.
was, die van 1689. tot 1691. den pauflyken troon
OTRANTO , LA TERRA D ' O T R A N T O , een deel bezeten heeft.
van Puglia, en een van de 12. provintien des ko- OTTOMANNISCHE PORTE 9 betekent 20 veel als
ningryks Napels. 't Is een groot Schier-eyland, 't het Turkfche hof, wyl by dé Türken de reftdenwelk ten weiten aan Terra di Bari en aan Capita- tie-plaats van hun vorft een Porte genoemt word*
nata, ten noorden aan de golf van Venetien, ten en Ottoman in'tjaar 1303. den grond tot de Turkzuiden aan de golf van Taranto , en ten ooften fche Monarchy gelegt heeft.
aan de Jonifche-zee grenft. 't Is een bergachtig en
OTTORAQUEN, zyn in Turkyen oude foldaten*
dor land, evenwel brengt het oly ven , vygen en welke niet meer hoeven te dienen, en doch hun
wyn voort, en is wegens de zee-rovers en Tür- traktament bekomen.
ken , die 'er dikwils een landing doen, veel gevaar
O T T O Z I Z , veiling aan de zee grenzen in Dalonderworpen. Het word ook inzonderheid la Pro- matien , die midden in het Turkfche gebied legt ^
tincia di Lecce genaamt, en men vind 'er zeer en toch den Roomfchen keyzer toebehoort. Hier
veel Tarantulaas.
omtrent won en Wallachers, welke hunne vrouwen
OTRANTO, gefortificeerde ftad in het landfchap zo gering achten, dat zy ook de verachtlykfte flaafvan dezen naam, aan de ooftlyke zeekuft gelegen, achtigite dienften doen moeten ; en wanneer zy debenevens een haven en cen citadel, en de refiden- zelve noemen,zyn zygewoon altyd te zeggen,met
tie van een aartsbiflchop. By deze ftad is het voor- eren te melden, myn vrouw.
gebergte of Capo d'Otranto, 't welk de golf van
OTTWEILER' , ftad, flot en refîdentie van een
elkander fcheyd, wanneer men een linie van het graaf van Naflau uit. het Saarbruckfche huis in Wesvoorgebergte tot aan het landfchap Epirus trekt.
terryk, 3. mylen van Saarbruck, aan de rivier Bus
- OTRICOLI, kleine ftad in 't hertogdom Spoleto gelegen. De tegenwoordige graaf van Ottweiler
©p een berg niet ver van den Tyber > in den kerk- hiet Frederik Lodewyk, hy is Anno 1651. geboîyken ftaat.
ren, en is ten tweden maal in het jaar 1697. met
een dochter van wylen den graaf van Hanau PhiO T T A G I O , zie Voltaggio.
OTTAWA, rivier in de Prachenfer-kreits in Bo- lippus Rexnhardus gehuwt , leeft zonder manlyke
erven, en is in het Saarbrukfche gefuccedeert, na
rnen , die in de Moldau valt.
OTTENBERG, ftad en amt in de neder-Palts, on- dat zyn neef graaf Karel Lodewyk van Naflauder het opper-amt 'Lautern behorende , een myl Saarbruck zonder erven 1713. geftorven is.
tan Läutern.
OVAAL , hiet een Jangachtige en ey-ronde £•
OXXENBEVRIN, prelatuur en kloofter in Zwaben guur.
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OVAR , OWAK , fterk roofflot in opper-Onga- in 't quartier van Bruflel aan de kleine rivier Overyen, 't welk de keyzerlyken 1709. den rebellen rifche.
afgenomen hebben.
OVERLANDERS , zyn kleine vaartuigen op den
OUARTIS, klein landfchap in Beauvaifin op het Rhyn en de Maas
eyland van Vrankryk, den hertog van Berwyk toeOVER LAND ZEYLEN,ZO zegt men» wanneer.een
komende,'t welk 1710. tot een hertogdom gemaakt ftuurman meer weggerekent heeft, als zyn fchip
wierd, toen gemelde Berwyk als Pair van Vrank- afgelegt heeft, zo dat hy na zyn rekening zeer dicht
ryk fitting in den koninglyken raad nam.
by 't land gekomen is, daar doch zyn fchip.'-nochO u BY , 1ÏQ Vbu
zeer diep zeewaarts in is.
OUD-CASTILIEN , zie Ca/îilien.

OVERLOOP, DECK, VERDECK, is op een fchip

OUDE BIEZEN , fchone Bailluage van de Duitfche het verdeck, dat het water aan naaften is, naamridder-orde, niet ver van Maaftricht in 't bisdom lyk het onderfte. Zo nemen de fcheepstimmerlui
Luik. De tegenwoordige land-commandeur daar dit woord, hoewel het enige officiers alzo verftaan,
over is zedert 1709. de cardinaal graaf Damianos dat de overloop of het eerfte verdek dat gene zy „
Hugo Filippus van Schönborn, vcordeze keyzer-" 't welk het hoogfte is, en het twede, dat onder
îyke gevolmachtigde in de neder-Saxifche kreits.
het bovenfte is, het derde 't welk boveri het ruim
OUDE MARCH ? een provintie van de keur-Marck is. Rondom ftaat het grote gefchut, en die plaats
Brandenburg, dewelke aan de hertogdommen Lü- noemt men de grote battery , tegen het' àçhterfteneburg en Maagdeburg, mitsgaders aan Priegnits en ven van 't fchip is op deze overloop de kruidkade middel-Marck grenft , en in vier quartieren te mer.
weten de Stendelfche, en Tangermundiche, SaltsOVERLOPER, is een foldaat die op een trouwwedelfche en Seehaufifche verdeelt is. Het is een loze wyze van de eene party tot de andere overvruohtbaar land, word van de Elfen veele andere gaat.
rivieren doorftroomt, deszelfs hooftftad hiet StenOVERSTE, zie Colonel
del
OVERSTE HOOFTMAN, in 't hertogdom opper-en
OUDFNAARDEN, hooftftad van een Kaftelany in neder-Silefien, word zodànig een . vorft in Silefien
Ooilenryks Vlaanderen, daar de Scheide doorloopt, genoemt, dien de keyzer het beftier over dit heren die niet alleen beveftigt i s , m aar ook een cita- togdom heeft aanvertroud,en die in het opper-amts
del heeft, 5. mylen van Gent. Zy dryft fterken collegie te Breftau voorzitter is.
koophandel, en daar worden fchone tapyten verOVERSTE LUITE^TNT , is cîe i?aafte officier na
vaardigt, ook heeft zy een bilTchop , onder den den overften by eén regiment te paard of te voet,
aartsbilTchop van Kamerik ftaande. In 't jaar 1708. en commandeert in deszelfs afwezenheid. Aile
den 13. juni behaalde het leger der Hoge Geallieer- avont moet hem de adjudant het woord brengen »
den hier omtrent een heerlyke overwinning op de en de order voor het regiment halen. ' In de garniFranfchen.
foenen doet hy geen wacht, en hoort onder den
OUDEN30SCH, amt of kleine heerlykheid in Hol- krygsraad der veiling^ marfcheert ook niet minder
lands Brabant, behoort mee onder de nalatenfchap als met 2. of 300. mah, zyn geweer is een piek,
van den prins van Oranje.
en--fry is in den flag altyd te voeu ook finit hy in
OUDENBURG, kleine Had in Hollands-Vlaande- den marfch het regiment, en marfcheert het left.
OVERSTE WACKTMEESTER , zie Majoor
ren, 4. mylen van Ooftende.
OVERYSSEL, een van de zeven provintien der
OUDEVVALLA, zie Udewatla.
OUDEWATER , kleine gefortificeerde ftad aan de Verenigde Nederlanden , die ten zuiden aan de
kleine rivier YfTel, in het graaffchap Holland , een Veluw en het graaffchap Zutfen , ten ooften aan
het bisdom Munfter en het graaffchap Bentheim,
myl van Schoonhoven.
OUDE WERELD, ZO word Europa,. Azia en A- en ten weften aan de Zuider-zee grenft. Zy zend
een gedeputeerde ter vergadering van de ftaten
frica te zamen genaamt.
OUD-OFFEN , kleine ftad niet ver van Offen in naar den Haag, is een moeraßlg land, en beitaat
Ongaryen aan den Donau, voor dezên is het eenuit drie delen , naamlyk Salland , Drent en
Twent.
grote [tad geweeft, maar is nu meert geruineert.
OVESCA, rivier in 't hertogdom Milaan, die in
OVEDKA, OVEDRO, rivier in 't hertogdom Milaan, die in het landfchap Anghiera aan de Zwit- de landttreek Ovefca ontfpringt, en niet ver van
aerfche grenzen ontfpringt, en niet ver van Ponte Vogogna in de Tofa valt. "
Mayo m de Tofa valt.
OUESSANT,HEYSAND, klein eyland niet ver van
ÖVELGUNNE , is de hefte plaats in Budjadinger de weftlyke kuft van Bretagne, de kroon Vrankland in het graaffchap Oldenburg, vvaar over het ryk toekomende. Tuflchen dit eyland en gemelde
kuft leggen veel andere kleine eylanden , welke
huis Hannover de kens-heerlykheid zoekt.
OVER BOROUGH , flechte plaats in de provintie men in 't gemeen de eylanden Oueffant noemt.
OUGELI, ftad in 't koningryk Bengala in Indien
Lancashire in Engeland, aan de rivier Lace, was
in Azien.
certyds een grote ftad.
• OVERFLACKEE, eyland in het graaffchap Holland,
OUGNON, LOUGNON , rivier in Vrankryk, dis
by den mond van den zeeboezem de Biesbos.
in 't Vogefifch gebergte ontfpringt, en zieh tegen
OVERISCHE, kleine ftad in Ooftenryks-Brabant, over Talomay in de Saonne itort.
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OviAx , ftad in Crimeefch Tartaryen , in een bofTchen is. De hooftftad Ouftioug legt aan de
Dwina, en heeft een fterk llot.
vruchtbare landftreek, aan de rivier Wolga, _
OUSTZIEW , ftad in het waywoodfchap Pofen in
OVIEDO, hooftftad in het gebied van Oviedo m
de provintie Afturien in Spanjen, daar de nvieren groot-Polen.
OÜTEYRO , oud flot op een hogen berg , in de
Ovo en Deva te zamen komen, en den naam Atta
aannemen. Zy heeft een Univeriiteit en een bis- Portugeefche provintie Tra los Montes, anderhalf
dorn , onder den aartsbüTchop vanCompoftel itaan- myl van Braganza. 't Is van de Moren geboud,
de : de biffchop aldaar wierd voor enige jarcn van en men heeft van het zelve een heerlyk gezicht tot
kettery befchuldigt, en naar Romen op het kaileel in 't Leonlche gebied.
van St. Angelo gebracht, en 1719. verwezen om
OUVERTURE , hiet eigentlyk een opening. Andaar zyn levenlang gevangen te zitten.
ders betekenthet 00k een mufiek-ftuk of party, waar
OUKHAM , hooft-vlek benevens een flot in het mee een begin tot de volgende mufiek en opera gekleine giaaffehap Rutland in Engeland, in een vrucht- maakt word
baar dal , Catmos genaamt. Het heeft een oud OuwERKERK,ftamhuis,landgoed en begraafpîaats
ûot, waar op de landgerichten gehouden worden.
der heren van Ouwerkerk , die van Lodewyk,
OULNEY, ftad in Buckinghamshire in Engeland, heer van la Leck, een nacunrlyken zoon van prins
aan de rivier Oufe.
Maurits van Oranjen af-ftammen, en waar uit de
OULX, ftad in Dauphiné in Vrankryk, aan de vorige Hollandfche generaal veld-maarfchaik HenPiemonteelche grenzen aan de rivier Doria.
rik , heer van Ouwerkerk , die anno 1708. voor
OuNTtL, ftad in Northampton in Engeïand aan Ryilel ftierf, gefproten was. Het legt in Holland,
de rivier Nyne, waar over daar twee bruggen îeg- niet ver van Ter Gou.
gen. Dezc ftad is wegen haar bron beroemt, dÏQ
OWANAGIALA , kleine ftad benevens een haveB
door haar geruiich of oorlog of de dood van een op het weftlyk eyland Jura by Schotland.
voornaam ftaats-perfoon gelooft word te voorzegO W A R , zie Alienburg.
O W E , rivier by Pinneberg in\Holfteinfche.
O v o , CASTELL DELL O v o , is een van de 5. ci taOWEN , Au WEN , kleine ftad in \ hertogdom
deilen en capeçonnen der ftad Napels, en word we- Wurtemberg. Dicht daar by legt het oude en vergens haar eyrondige figuur zo genaamt. Zy moeft woefte flot Teck, en het is de refidentie-ftad der
zieh in 't jaar 1707. na enigen weerftand aan de onde hertogen van Teck geweeit, daar noch derkeyzerlyken overgeven, na dat zieh de ftad Napels zelver begraafpîaats en andere geüenktekens te zknreeds onderworpen had.
zyn.
OURATURE, klein eyland by Ceylon, op de kuft
OWRESBY , iiad in Lincolnshire in Engeland.
van jafnapatan, onder welk koningryk het 00k beOWRUCZE, ftad aan de rivier Noren, m opperhoort. Het word van de Hollanders, die het toe- Volhynien in Polen.
kornt, het eyland Leyden genaamt. Daar ftaan 3.
OXENFURT, zie Ochfsnfurt.
kerken benevens een fort op.
OXFORT, provintie in Engeïand, die ten ooften
OURIQUB, OLINQUE, ftad in de provintie Alen- aan Bukkingham, ten zuiden aan Barck, ten weften
tejo in PortugaaL
aan Glocelter , en ten noorden aan Warwick en
OURNKUM, ftad in het waywoodfchap Mfciflau Northampton grenft. Zy is 4. mylen lang en 20,
in Liuhauen.
breed, en een der aangenaamfte en vruchtbaarfte
U U R T , rivier, welke in 't hertogdom Luxem- provintien van Engeïand. De hooftftad Oxfort legt
burg boven het dorp Ourt ontfpringt, en zieh te- aan den mond derCharwel, daar zy in deTheems
gen over de ftad Luik in de Maas giet.
valt,, 47. Engelfche mylen van Londen, is middelOURTES, O R T H E Z , ftad aan de riyier Gave de matig-groot, en volkryk, en heeft een beroemde
Pau in de provintie Bearn in Vrankryk.
univeriiteit, die in 't jaar 880, S90, of 896. door
OUSCHE , rivier in 't hertogdom Bourgondien, koning Alfred geflieht is, benevens een beroemde
die zieh bo.ven St. Jean de Laune in de Saone bibliotheekjiiaar haren herftellerThomas Bodley de
Hort.
Bodlejaanfcne genaamt , en een fchone drukkery,
OUSE , rivier in het Jandfchap Yorck in Engeland, Theatrum Sheldonianum genoemt, als ouk een bifdie zieh in den zeboezern Humbert ontlaft.
fchop , die onder den aartsbüTchop van Canterbury .
O U S E , of DE GROTE O U S E , rivier in Engeland, ftaat. Deze ftad heeft recht orn 2. Gedeputeerden
die aan de grenzen van de provintie Northampton in het Parlement te zenden , en de univeriiteit heeft
ontfpringt, door de graaffchappen Bedfort, Cam- dezelve vryheid. Daar zyn 19.collégien, in welke
bridge en Nordfolk loopt, en zieh in de zee ftort. benevens 7. andere huyzen, die men Halls noemt,
Noch een rivier van dezen naam loopt 'er tuflehen de ftudenten onder naau we toezicht ieven, en waar
de graaffchappen Nordfolk en Suffolk , word de van 'er duyzent van zekere inkomften onderhouden
worden. Naar deze plaats voert een uit de famine
kleine Oufe genaamt, en ftort zieh in de grote.
OusTfe, L'AUST, rivier in Bretagne, die in het van Harley den titel van graaf van Oxfort.
woud Laudeac by Avangour ontfpringt, en zieh te
OXHOOFT een wynvat dat anderhalf aam of 96*
Redon met de rivier Valaine verenigt.
ftoop inhoud.
OUSTIOUG, provintie in ooft-Moicovien aan de
OXNEY , kleine ftad in Engeland in de provintie
irivier Dwina, die groot, maar meeftendeels vol Kent aan de grenzen van Suffex.

OYË. OY5. OZA. PAA;
OYE, klein eyland in de zee van Gafconje, aan
de ooitlyke kull van het eyland Rhé.
OYSE , ri vier in Vrankryk , die op de grenzen
van Henegouwen ontfpringt, en zieh benedenPontoyîe, 6. mylen vanParys, in de berne ontlaft.
O Z A O , grote ftad en gewichtige veiling op het
eyland Niphon aan de zee van Japan , benevens
een prachtig koninglyk flot.
O 2 A N G E N- Cu R si s c i , zie Smdar- Bajci,
OZWIEZJM, zie OjWiczÀm,

P.
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hier van verbalen de Türken aïzo : toen zy hun
vaandel in flagtegen deChriftenen verloren hadden,
zou hun veldheer een paard den ftaart hebben afgefneden , dezelve aan een ftok gebonden en geroepen hebben : ziet dit is de ftandaart ; die my lief
heeft, die volg my. Hier op hadden de Türken weer
moed gegrepen en de zege behaalt. Wanneer de
Türken een vreemde Mogentheid den oorlog verklaren, gefchied zulks onder "t geluid van heir-panken en trompetten, als ook met 't uitfteken van een
paard e-ftaart.
PACAMORES, provintie in de Audientie Quito in
zuid-America, waar in goud-mynen zyn, en waar
in de Spanjaarden de Colonien Loyola, Valladolid
of S. Juan de Salinas, en S. Jago de las Montanas
hebben.
PACEM , koningryk en ftad op het eyland Sumatra in Ooft-Indicn in Azien, dat den koning van
Achem toebehoort.
PACEM, LA PAIX, noemt men zekere munt van
zilver of verguld, waar op het beeld van den Zaligmaker of een ander heylig ftaat, en die gemeenlyk
onder de Paternofters hangt, welke in Vrankryk de
diaken na de Agnus Dei in de Mis'aan de onderdiakens en de acoluthen langt om te kuflen.

A , flad in de Chineefche provintie Peking in
Azien.
P A A , eenOngarifch flot, niet ver van Stoelweiffenburg.
PAAR , een voorname Ryks graaflyke familie in
Ooitenryk, die van keyzer Rudolfus Il.heterf-poftmeefters-amt aan 't hof en in-de keyzerlyke errlanden gekregen heeft, welke waardigheid de oudrle
van dit geflacht bekleed, en de andere noemenzich
maar erf-poftmeefters. Dit opper-poit-amt heeft de
tegenwoordige keyzer in 't jaar 1720. de hofkam er
P A C F I , PAFI, LE GRAND P A C F I , SCHOVERZEIL,"
ingeîyft, en de generaal-erf-poitmeefter heeft voor dat is het grootfte en iaagfte zeil aan de grote maft. Le
den afftand 900000. Duitfche guldens , benevens pecit pacfi, pacfi de burcet» fokke-zeil, is het zeil
9000. guldens jaarlyks bekomen , 00k zal hy zo aan de voorfte maft.
^
lang hy leeft den tit el van generaal-erf-poftmeefter,
PACHA , zie Bajfa.
en na hem altyd de oudfte van zyn manlyke afkoPACHACAMA, een vruchtbaar dal in 't koningryk
melingen voeren ; zo dat het beitier van de pofte- Peru in zuid-America ,. 4. mylen van Lima , daar
ryen by het geflacht van f aar zal verblyven, maar voordezen de koftelyke afgoden-tempel der inwode keyzerlyke hofkamer de inkomften trekken.
ners geftaan heeft, welken de Spanjaarden geplünPAARDE-B iLitT , was een ballet dat in 'tjaari666. dert, en een onnoemelyken fchat gerooft hebben.
te Wenen, by het eerfte by-leger van keyzer LeoPACHICOLMO, zie Athelous.
pold met de Spaanfche infante, te paard gehouden
PACHSU, klein eyland in de Jonifche zee by het eywierd, waar in de keyzer zelfs met 49. andere rid- land Corfu.
ders op de grote burgplaats rydende verfcheen, en
PACIFICATIE, hiet een vergelyk ofverdrag, dat:
op het geluid van een heeriyk mufiek de paarden, over een zaak, die in gefchii is, opgerecht word.
die hier op afgericht waren, een foort van een dans Maar in een byzonderen zin word het in Polen ge*uitmaakten.
bruikt, wanneer de Hemmen, die den nieuw verPAARDH-STAART, is in Turky en een foort van een koren koning noch by zyn verkiezing ontbreken,
ilandaart, die men voor den groten Sultan, opper- by verdragmoeten gewonnen wrorden, en aldwingt
Vizier +. BafTa's en Sangiacken draagt. Dit is een men de misnoegden met geweld daar toe, zo hiet
halve piek , aan wiens punt onder een vergulde het doch een pacificatie. De vrede op den 30. Jan,
blikke knopgeen gemene paardeftaart, maar rontom 1717. tuflchen de Saxifche troepen en de Geconfetuflchen alierly- verwige paarde- haire borftels , en dereerden te Lublin gefloten wierd ook een pacifivan paarde-hair gevlochte overtrekzels een menigte catie genaamt. In Vrankryk wierden in de XV.
lange paarde -hairen byna in de gedaante van een eeuvv die koninglyke bevelen Edida paeificationis
paarde- ftaart aihangen. 't Is evenveel van wat genoemt, waar in de koning, toen hy zag dat door
kieur zy is, behalven groen, waar mee men alleen de vervolging der Proterlanten de onluften in t land
de ftandaartflok dürft ver wen. Den opper-Vizier maar groter wierden / hun vrye oefFening van Godsdraagt men 3. paardeftaarten voor, wanneer hy op't dienft vergunde, waar van 'er verfcheyde uit zyn
bevel des groten Sultans te vdde trekt, maar als de gekomen , ook dikwiîs door andere Ediâen dan
Sultan zelfs in 't leger is , worden 'er hem 7. voor wederroepen, dan weer vernieuwt zyn.
gedragen. Alle Beglerbegs en de Baflas van BabyPACIFIC/ , wierden in de çde eeuw die gene gelonien , als 00k van groot Cairo laten zieh 00k 3. noemt , die zieh naar het Henoticum van keyzer
voordragen , zo ver zieh hun regering uititrekt. Zeno, zynde een vergelyk tuflchen de toenmaals
Maar hinten hun rechtsgebied maar 2 , en de overi- zo genaamde Katholyken enDwaalgeeften ,fchikten.
ge Bafla's voeren 00k niet meer als i* DaarentePACIFICUM M A R E , is een grout"deel van denOgen voeren de Sangiacken en d@ ofheieren, die hun ceaan, dat zieh van 't noorden. ten zuiden > van t
gelyk zyn, maar een paardeftaart. Den oorfprong land Jeflb tot aan de Tropicus Capricorni uitftrekt »
li ü 3
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en door dezen van de Magellaanfche zee gefcheyden word, nademaal het America ten weften., en
de Dieve eylanden ten noorden heeft. Men neett
deze zee ook Mar del Zur genoemt, die ten zuiden van Mar de Nort legt. Mare pacincum ot ce
Stifle-zee word zy genoemt, om dat zy de ltormwinden zeer weinig onderworpen is. Deze zee
word in 4. delen gefcheyden , welke zyn de zee
van Teffo de zee van California, de eigentlyk zo
genaamde Mar del Zur, en de zee van Peru.
PACiscfcREN, zieh verdragen, een vergelyk ergens over opregten, daar van hiet Pactum een ver-»
gelyk. en Pacifcenten de partyen, die een verdrag
onder zieh maken.
PACTA CONVENTA, is in Polen de capitulatie, die

de koning na zyn verkiezing moet bezweren, en
dezelve beloven in alien ftukken na te volgen.
PACTOLUS,kleine rivier in Natolien in Azien,die
'zieh in de rivier Sarabat ontlaft, en goud-greinen
onder het zand met zieh voert.
PACZANOW, (tad in het waywoodfehap Sendomir in klein Polen.
PADDESTOW ,. Had in Cornwal , benevens een
grote haven in Engeland.
PADDIOZZI , zyn fchryvers in de Mofcovifche
Cancelaryen.
PADEN , een flechte plaats op het eyland Daghoe
in de ooft-zee, heeft een goede haven.
PADER, kleine rivier in Weftphaien, die in de
Had Paderborn op een wonderlyke wyze uit de
ilenen van de Dom-kerk en andere naburige hülsen zo iterk uitwelt , dat hy niet ver van zyn
oorfprong enige molens in de Had om doet gaan :
hoe kouder het is , hoe meer damp hy wegens
zyn wärmte van zieh geeft, en hy valt eindelyk by
Neuhaufs in de Lippe.
PADERBORN, bisdom in de Weftpbaaîfche kreits,
tuflchen de graaffchappen Lippe,, Rietberg en Waldeck , neder-Heflen, de abdy Corvey, Het hertogdom Weftphaien en het Bronswykfche, 't Is eén
bergachtig maar vruchtbaar land, heeft yzermynen,
en is niet heel groot. De biflchop is een vorft des
ryks, en het capittel beftaat uit 24. kanunniken, die
alle hun 16. quartieren moeten aanwyzen, op een
académie-van Vrankryk of Italien geftudeert, en
het 21. jaar bereikt hebben. De hooftftad Paderborn legt aan de Lippe, 8. mylen van Caflel, is
een redelyk grote en beveftigde Hanfee-ftad, en
heeft een Univerfiteit die Anno 1616. geflieht is.
By deze ftad, daar de Lippe en Aime te zamen
lopen , ziet men het biflchoplyke reiidentie - flot
Nienhaufs, en de tegenwoordige biflchop is dekeurvorft van Keulen Clemens Auguilus, die den 16.
Aug. 1700. Igeboren, en den 26. Maart 1719. verkoren is. Hy flaat als wy-bifichop onder het aartsbisdom Ments.
PADISCHAH, hiet in het Turks een keyzer, en
de grote heer geeft dien titei aan geen andere potentates "als den koning van Vrankryk, dien hy
wegens een princes uit Vrankryk, die Amurath IL
tot Gemahn zöu gehad hebben, voor zyn bloedyerwand erkent.

PAD, PAE. PAG,
Lytlandfche provintie Eflhland , aan de rivier
Affa.
PADOK, veiling in opper-Ongaryen , onder Zevenbergen behorende.
PADOUANO, klein landfchap de Venetianen toekörnende, *t welk ten ooften aan het hertogdom
Venetien, ten zuiden aan Polofine di Rovigo, ten
weiten aan het Veronees, en ten noorden aan het
Vicentino grenft. Het heeft den naam naar de
hooftftad Padua.
PADKO , zie Capo de Padro.
PADSTOW, zie Paddeihw.
P A D U A , PADOUA , hooftftad van het landfchap

Padouano, aan de kleine riviëren ßrenta en Bachiglione. Zy word in de oude en nieuwe ftad verdeck , is reedlyk groot en enigiins beveftigt. Het
bisdom aldaar hoort onder den patriarch van Aquileja. De ftad heeft 7. hooftpoorten, 23. kerken,
23. mans- en 29. vrouwen-kloofters. De befchermheer dezer ftad is de H. Antonius, die daar in de
kerk, hem ter eren geboud, word gezegt begraven
te ieggen, gelyk ook alle jaar op den 15. Juni hem
ter eere een byzonder feelt geviert word , waar by
zieh een gvote menigte volks van veel plaatfen laat
vinden. De Univerfiteit aldaar is Anno 1221. door
keyzer Frederik IL geflieht. De geneeskunde bloeit
daar inzonderheid, en het is aanmerkelyk, dat de
Joden ook het voorrecht hebben 0111 daar tot doctoren in deze faculteit gepromoveert te worden.
De Duitfche natie beert op die Univerfiteit zonderlinge vryheden, en onder anderen het recht van
een eigen raadsheer te vcrkiezen, dien alle profefforen den rang laten moeten.
PADUSA, was voordeze een gracht of vaart in
Italien , die men uit den Po tot Ravenna toe geleyd' heeft. Hedendaags hiet zy Canale di S. Alberto , maar is door véel flik en aarde zeer naauw
en byna onbruikbur geworden.
PADUS, zie Po.

PAERLEN-EYLANDEN, zyn 5. of ö.zecr kleine eylanden in de ;v.ar del Zur, aan den mond van de
golf van Panama in zuid-America ; de twe bekentfte daar onder hieten Pacheco en S. Paulus.
PAGAR, ftad in de Ukraine.
PAGH, een edelknaap, die een voornaam heer
opwacht.
PAGET- BROOMLY, ftad in Engeland in Staffortshire aan de rivier Blithe.
PAGLIA, kleine rivier in "Italien, àï& in 'tSieneefche gebied m Tofcanen ontfpringt, en zieh boven
Orvieto in den Tyber ftort.
PAGLIANO, P.OCCA DÏ PAGLIANO, ftad en flot m
Italien, benevens den titel van een nerton dorn in
Campagna di Roma in den kerkelyken itaat, het
huis Colonna toekomende.
PAGLION, PAULON , kleine rivier in het graaffchap Nizza in Italien, die zieh by Nizza in de Genueeiche-zee ftort.
PAGMAGMARISI, rivier in Epirus in Griekenland,
die zieh in den zee-boezem vanArta ontlaft.
PAGO, eyland in de golf van Venetien s niet ver
van de Morlachifche kuiten in Dalmatien, de VePADIS, een iterk flot benevens een kloofter in de netianen toekomende*
PA-
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PAGODE, OVPOGADE, een goude Malabarifche munt E u , Damville ,' Montpenfier, Aumale , Penthiévre,
op de kuft van Coromandel in Azien in ooit-Indien, Chateauvillain, Guife , Bouffiers, Villars, Harcourt,
welke omirent een dukaat bedraagt.
Filzjames-Berwick, Antin, Rambouillet,Chanines,
PAHANG, klein koningryk en (lad aan de ooftlyke Rohan-Rohan , Joyeufe, Hoftun de Tallard, Villars,
kuft van het Schier-eyland van Indien aan de over- Rouannois, Valentinois, en Nivernois.
zyde van de Ganges in Azien.
PAIS BAS , zie Nederland.
FAHLEN, vorillyk Holfleins luft-hui^ in DitmarPAIS DE DROIT É C R I T , hiet men in Vrankryk
fen.
de provintien en plaatfen, daar men de proceffen
PAIR, PEER, zo worden in Engeland en Schot- en gefchillen volgens het Roomfche recht afdoet,
land, of in het verenigde koningryk van Groot- gelyk in Provence gebruiklyk is. Daar en tegen
Brittannien alle de aartsbiffchoppen , hertogen , hiet men Pais coutumier een land , daar men
marquizen ,graven,burggraven en barons genoemt, de proceffen naar den inhoud der îands-wetten, ftadie in het hogerhuis zitten, waar van het ook het tuten en gewoontens beflift, gelyk in l'Ille, de Franhuis der pairs genoemt word. De pairs hebben den ce, Picardie, Champagne en Normandie gebruiktitel van mylord, en bezitten grote voorrechten, lyk is.
nademaal zy erfiyke konmglyke geheime raden
PAIS DE SAPIENCE , is een titel dien men uit fpot
zyn , niet gearrefteert kunnen worden , uitgeno- aan Normandyen geeft,dewyl daar veel doortrapte
men over misdaad van hoog verraad , van hun vrouvvîuy en gefiepe fpitsboeven gevonden worleeftocht geen fchatting betalen , den eed van Al- den.
ligeance en Supremacy niet hoeven te zweren ,
PAIS DE VAUD , zie Vaud.
ook anders geen eed af te ]eggen , maar met
PAIS LATIN , is een naam, dien men uit fpot aan
hun woord volftaan kunnen, zynde hunne huizen de Univeriiteit van Parys gegeven heeft. Maar devan alien rechtsdwang vry , en kunnen van nie* wyl onder zo groot een menigte van colfe/glen veel
mand anders als van Pairs des ryks gevonnift wor- flechte broeders lopen, hebben de Franfcherf- 'er by
den.
na een fpreekwoord uitgemaakt, dat zy van een onPAIRS VAN VRANKRYK , waren in vorige tyden beleeft menfeh zeggen: c'eft un homme de pais lai i . voorname heren, zo wel hertogen als graven, tin , c'eft tout dire ,hy is uit het Latynfche land van
om over de zaken, die de kroon Vrankryk betref- daan, dat is genoeg gezegt, want het verftaat zieh
fen , te oordeîen. Maar de koningen hebben nader- dan van zelfs, dat men een geleerden fchoolvos of
liand behalven deze n . pairichappen noch veel een ftudent van een ilecht leven meent, die weinig
nieuwe opgerecht, en hedendaags hiet men eigent- wellevenrheid geleert heeft.
lyk die gene Pairs, die een gebied beziiten , dat
PAIS RECONQUIS , of HET WEER VEROVERDE
tot een pairfchap verheven is. Zy worden in geeft- LAND, is een zeker gebied in Picardyen, tuffchen
lyke en werelrjyke verdeelt, en de geeltlyken zyn de landfchappen Boulonois,rArtois en de zee, word
de aartsbiffchoppen van Rheims , en Parys, waar alzo genoemt, wyl het den Engelfchen in de i6de
onder die van Rheims eerüe pair en primaat van 't eeuw weer afgenomen is, na cat zy de haven Caryk is, de biffchoppen van Langres en Laon, die lais daar 210.• jaar bezeten hadden.
hertogen en pairs, en de biflchoppen van Beauvais,
PAIS REUNIS,wierden van de Franfchen zodanige
Noyon en Chalons fur Marne, welke graven en provintien in Duitfland genoemt, welke de kroon
pairs zyn, en volgens den tyd van hun verheffing Vrankryk als dependenten van Elias en de 3. bîstot de geeftlyke waardigheid den rang onder zieh dommen in Lotteringen, Mets, Toul en Verdun
hebben. De wereldlyke pairs waren de hertogen Anno 1680. aan zieh wilde treiben, en hier toe
van Bourgundien, Normandyen en Guienne, en de rechtte men de bey de reunie-kamers te Mets en
graven van Vîaanderen, Touloufe en Champagne. Brifach o p , die den koning deze landen moeften
Deze iz. pairs moeften in leenzaken het vonnis toe w y zen. Volgens deze uitfpraak verloren de 10.
veil en, onder tde leenmannen de gefchillen beflis- ryksfteden in de Elfas haar onmiddelvke af hanklykfen, en by de koninglyke zalving en kroning ver- heid van 't ryk, en de Markgraven Van Baden, de
fchynen , daar zy verfcheyde dienften deden, gelyk hertog van Mumpelgard, benevens den Faltsgraaf
zulks van de geeftlyke pairs noch werkîyk gefchied. van Veldents, Tweebruggen en Birckenfeld zouMaar dewyl de 6. wereldlyke tot de kroon getrok- den het leen by den koning van Vrankryk haï en,
ken zyn, uitgenomen het graaffchap Viaanderen, waar over de meefte, die zieh niet onderwierpen,
verkieft men by diergelyke plechtigheden altyd 6. hun land en luiden moeften verlaten, tot dat zy
der voörnaamfte heren, welke deze plaats bekle- naderhand in den vrede weer herfielt wierden.
den. De wereldlyke pairs na hun oudheid van rang
P A I T A , ftad in zuid-America in Peru aan de Mar
zyn hedendaags de voîgende 57. Ufez, Elboeuf, del Zur, van de Spanjaarden geboud. Zy beftaat
Montbazon, Thouars. Sully, Chateauroux, Luy- uit 80. flechte huizen en 2. kerken, en heeft een
nes, Briffac, Richelieu , Montmorancy - Enguien , groote ba'ai , die door een kleine fchans bedekt
S.Simon, Rocliefoucault, la Force, Fronfac, Al- word, daar alle waren, die naar Guatimala gaan,
bret, Chateau-Thierry, Rohan-Chabot, Bourbon- aan land gebracht worden.
nois, Orleans , Chartres, Valois, Piney, Etirées,
P A I X , LE PORT DE PAIX, of LES TROIS RIVIERES,"

vlek
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vïek op het eyland St. Domingo in noord-America;
benevens een goede haven , de Franfchen toekomende.
PAKUSCHI, ftadin groot-Polen.
PALACIOS, kleine ftad in Andaloufien, 8. mylen
van Seville.
,
, , fc. ,
PALASTINA, was in oudc tyden het land van Canaan en begreep Judaea, Samaria en Galilaea in
rich. ' De grenzen van 't ooften waren de berg Libanon, van 't weften de Phœnicifche-zee, van 't
noorden Phœnicien, en van 't zuiden het fteenachti» Arabien. Men noemt het ook anders het Heilige Land en het beloofde land;het iaatite,\vyl het
den Joden door God belooft is; het eerfte, wyl
Chriftus de Heyland aldaar is geboren , geleden
heeft, geftorven, opgeilaan en ten Hemel gevaren
is. Om dit te herwinnen zyn 'er in de n , u. en
13. eeuwen veel kruis-vaarten met mächtige légers
van de Europeefche mogentheden naar toegegaan,
maar weinig van vrucht uitgerecht, tot dat dit land
eindelyk volkomen in banden der Türken geraakt
is.
PAL^STRINA, zie Paleflrlna.

PAL;
PALANZA, welbewoont vlek in het Milaneefche
graaiïchap Anghiera, tuffchen Lago Maggiore en
Lago di Margozzo in Italien.
PALATYNT IN ONGARYEN, is de naafte na den ko-

ning , word van hem en de ftanden verkoren, hy
draagt by de kroning de kroon voor zyn Majefteit,
voert by deszelfs minderjangheid de voogdyfchap,
heeft by't verkiezen van een koning de eerite dem,
is opperfte captein in tyden van oorlog, ftilt de binnenlantfche onluiren, bezoekt de grensveilingen alle
jaar, en fchryft als 't nodig is een ryksvergadering
uit, en met een woord, hy befuert het gantfche
ryk , welke waardigheid evenwel niet erflyk is 3
maar zo lang iemand ieeft duurt.
PALAzzm>Lo, kleine ftad in 't opperfte gedeelte
van 't Brefciaanfche gebied in Italien.
PALAZZUOLO, ftad in Val di Noto in Sicilien, is
Anno 1693. door aardbevingen gants geruineert.
PALENCIO, ftad aan de rivier Carrio in 't koningryk Leon, benevens een bisdom, onder den Aartsbiflchop van Burgos ftaande. Voordezen had zy een
Univeriiteit die naar Salamanca verlegt is.
PALENTS, PFALTS, PF^ELTZEL , kleine Had en

flot in 't aartsbisdom Trier, niet ver van de Had
Trier.
PALENTSER THAL,klein gebied in de Itaîiaanfche
voogdyen, welke de Zwitzers in 't Milaneefche be«
zitten.
PALEOCASTRO, ftad, benevens een goede haven
en flot aan de ooftlyke kuft van het eyland Candia,
de Türken toekomende.
PALERMO, hooftftad van Sicilien, aan de noordlyke kuft van Val di Mazara, aan den mond van
de rivier Oreto. Zy is groot en beveftigt, en aan
den ingang van de haven, die zeer goed is, leggen
2. citadellen. Zy heeft eea aartsbisdom, is tornoch
toe de refidentie des onder-konings van Sicilien geweeft, en anno 1693. door de aardbeving van haar
gebquwen zeer befchadigt, hoedanig een ongeval
haar den 1. Sept. 1726. en 1730.noch fterker getroffen heeft, waar door niet alleen een vierdedeel der
ftad om ver is geworpen, maar ook by de3ooo.menfchen levendig onder de puinhopen begraven zyn.

PALAFUGA , voorgebergte in Catalonien, 2. mylen
van Palamos. 4
PALAIS , zo word in Vrankryk de voornaamfte
plaats gen aamt , daar het höogfte gericht in den
»aam des konings gehouden word.
PALAIS, gewichtige citadel benevens een haven
in Belle Ifle in Vrankryk, tegen over Port Louis,
op de Franfche kuft van Bretagne.
PALAIS CARDINAL, wierd ' voor dezen in Parys
het Paleys genoemt, waar in de cardinaal Richelieu
woonde, 't welk naderhand den koning toegevallen is, en tegenwöordig le Palais Royal genoemt
word.
PALAMOS ,. kleine ftad iif Catalonien aan de zeekuft, daar zy een goede haven heeft. Haar veftingwerken zyn tegenwöordig geflecht.
PALANCK, ftad en flot in opper-Ongaryen, zynde
een pas tegen de berg-fteden.
PALANCKEN, zyn gefortifkeerde vlekken of fchansfen, die men met palen befchut, en met aarde
PALERMO, IL GOLFO DI PALERMO, is een deel
vult, gelyk men ze voornaamlyk in Hongaryen tegen de fchielyke invallen der Türken opgeworpen van de Tofcaanfche-zee.
PALESTRINA, voordeze PRALNESTE genoemt,een
vind. Anno 1716. den 1. Octob. wierd de palancka
voor Temeswar door de keyzerlyken met groot ftad in Campagna diRoma in den kerkelyken ftaat,
bloedvergieten beftormt en verovert , en dezelve benevens den titel van een vorilendom en een bisword alzo befchreven, dat zy uit twe reyen nevens dom , dat altyd een van de 6. oudfte cardinalen beelkand«r gezette paliiladen beftond , tuflchen de- zit: de ftad hoort den prins Urbano uit het huis
welke de plaats met aarde gevult, en zodanig be- Barberini t o e , die voor enige jaren niet wel op zyn
groeit was, dat zy naar een wal geleek, en behal- huiilyke zaken gelet heeft, en daar door in zo grote fchulden geraakt is, dat hy tot betaling derzelver
ven dat was 'er een diepe water-gracht voor.
PALANDER,een foort van vaartuigen als eenmid- alle leengoederen van het huis Barberini heeft moedelmatig fchip met fterke plancken, diefterkmet ten verpanden, dezelve aan zyn breeder den Caryzer beflagen zyn,zo dat,wanneer 'er in 't midden dinaal Franciscus Barberini afftaan , en zieh met
twe mortieren geplant zyn, zy derzelver geweld een jaarlykfche inkomft vergenoegen.
PALESTRINA, groot en fterk bewoont eyland in
uithouden kunnen. Men bruiktze om de piaatzen,
die aan de zee gelegen zyn, daar mee te bombar- het Venetiaanfche gebied, *t welk ten noorden aan
derai , wyl men zieh daar van als van een battery de haven van Malamocco, en tegen't zuiden aan de
haven di Chioggia grenft. 't Is vol lufthuizen en
bedienen kan.
PALANTWAR , Cafteel aan de Hatten-Zee in ne- tuinen, en de voornaamfte plaats daar op hiet ook
Paleilrina.
der-Ongaryen, 5. mylen van Çanifcha.
PA-

PAL.
PALETS, ZO noemt men een groot en pnchtlg
h'uis, 't welk bequaam is om een komng of vorlt
naar zyn fatiben te herbergen.
PALFY, een voorname graaflyke familie in Ongaryen, waar uit veel beroemde iuiden gefproten
zyn, en waar van tegenwoordig de keyzerlyke generaal veld-maarfchaik graaf van Palfy inzonderheid
beroemt is.
PALIACATA, Had aan de kuft van Coromandel,
In 't koningryk Bisnagar in Azien , benevcns een
regulier beveftigt fort, Geldria genaamt , en een
Rheede, daar de fchepen voor ancker kunnen leggen, de Hollanders toekomende. Zy hebben daar
een directeur over hun facloryen, die zy in 't koningryk Golconda en de naburige landen bezitten.
PALILIA, was een zeker feeit by de oude Romeynen, waar op de huisluiden den i. Mey in de
dorpen veel hopen ftoppels, ftroo, en andere brandende Hoffen aanilaken, daarom danften, en eindelyk over de verbrandde a flehe fprongen. Diergelyke plechtigheden plachten in Duitfland met de
Johans- en Zonnekeers-vuuren ook te gefehieden,
en de overlede keyzer Jofephus, heeft na de dood
van zyn roemruehtigen vader gedurende den rouw,
behalven andere vermaken, ook Let zogenaamde
zonnekeers-vuur, en de daar by gewonelyke houtzameling op zware ftraf verboden.
PALIMBAN, koningryk en ftad op het eyland Sumatra in oonVIndien in Azien.
PALING , zie Balingen.
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tufTchen ook in Italien gekomen was, weder tex
hand ftelde, door wien en zyne nakomelingen het
eindelyk naar Rom en gebracht, in den Tempel van
Vefta gezet , en als een befcherm- Godin geëert
wierd. Van daar heeft het Conftantyn de Groot
in de van hem nieuw-aangelegde reiidentie- plaats
Conftantinopelen laten brengen, en aldaar op den
Marckt begraven, gelyk Procopius in zyn boek van
den Gothifchen oorlog in het eerfte boek het vyftiende hooftftuk meld. Van dit Heydenfche beeld
noemt men noch tegenwoordig de Privilegien van een land, ftad of gilde haar Palladium, dewy! na
deszelfs v.erlies het land en hun behoudenis verloren
gaat.
PALLANT, flot, fteedje en heerlykheid in 't hertogdom Gulik, de graven van Waldeck toekomence. Het is het ftamhuis der vryheerlyke familie
van Pallant in Weftphalen en in de Nederlanden.
PALLAS, is een naam die aan Minerva als de Godin der wysheid en des oorlogs van de oude Heydenen gegeben wierd.
PALLAviciNi,is een van de voornaamfte en wyd
uitgeftrektfte geflachten in Italien, waar van zedert
enige eeuwen aityd enige de voornaamfte kerlo
arnten bekleed hebben. Het deelt zieh voornaamlyk in drie takken, naamlyk in den Roomfchen,
Lombardifchen en Genueefchen , hoewel enige
twyffelenof zy alle van éénen ftamvader afftammen.
PALLAVICINO, zie Bufeto^
PALIÏANO, zie PagUano.
PALLIUM, is een Pontifkaai-cieraad, dat de pau-

PALINODIA, is een herroeping van het gene dat
men of fchimpachtig van iemand gefproken , of zen , patriarchen, primaten , en metropolitan en dragen, tot een teken van him geeftlyken gerechtsvallch van een zaak gefchreven heeft.
PALINURO, CAPO P*LINURO, PAIENUDO, of PA- dwang. *t Is een zeker band, 3. of 4. vinger breed»
IEMIRO, voorgebergte in Principato citra in 't ryk met zwarte kruilTen , 't welk over de pontificale
van Napels, tuiTchen de golf van Salerno en van klederen om de fchoiiders gehangen word. Aan
het zelve zyn behalven dat noch twe linten vaft,
Policallro.
PALÏQUES , zyn twe meircn in Sicilien by de ftad of lange ftrikken, waar van het eene voor, het anCatanea, die voor dezen voor heilig gehouden, en dere achter afhangt, benevens kleine lode plaatjes,
die aan het einde rond, en met zwarte zyde ,beneals Goden aangebeden wierden.
PALISSADEN ,zyn palen van omtrent 8. voet hoog vens vier rode kruifîen bedekt zyn. De ftof van
en 8. of 9. duim dick, boven fpits toelopendc, die het Pallium is een vvitte wol van twelammeren,
il a de rey beneden aan den wal en anders aan het die de normen van St. Agnes jaarlyks te Romen op
Glacis geplant worden. Zy worden een halven haar feeft op den ii.Janïiari oiferen, wanneer men
voet wyt van elkander in den grond geflagen, en het Agnus Dei in de mis zingt, en welke de Apoftolion'der de in de hoogte ftaande punten 4. of 5. voet fche 'onderdiakens voeden, en hun ter rechte tyd
boven de aarde met eenlat aan een geklonken. Zie de wol affcheren laten. Voor dat een aartsbiflchop
of biflchop, in wicr.s geeftlyk gebied zulks gebruyklyk
het Wiskimflig Woordenb.
P^ELKANA , pas inVriefland aan de zee,daar 1713. is, het Pallium ontfangen heeft, kan hy niemand
de geeftlyke orde meedelen.; Voordezen waren zy
de Zweden van de Ruften geflagen wierden.
PALLADIUM , was in oude tyden een houte beeld verplicht het in perfoon te Romen te gaan halen,
van Pallas, dat,in het iîot te Trojen ftond, en zo maar naderhand is het de pauflyke nuntiuflen overhoog geacht wierd, dat zo , dra men het zelve ver- gezonden , of men heeft zekere perfonen naar Roloor, de (lad Troien moeft ondergaan. Diomedes men afgevaardigt, om het met dit formulier, inen Ulyfles widen het in den beroemden Trojaan- ftanter , inftantius , inftantiffime aan het pauflyke
Ichen "oorlog weg te krygen, waar op des itads on- hof'-te verzoeken. De onkoften komen by na op
dergang volgde ; en als zieh Diomedes naar Italien 30000. Duitfche guldens te ftaan, eer zulk een Pal-»
begeven, en de ftad Benevento geboud had, en hum gebracht word daar het behoort.
naderhand ziek geworden was, heeft hem het Ora- . PALMARIA, klein eyland op de ooftlyke kuft: van
kel, dat hy om raad vroeg, tot antwoord gege- de Genueefche-zee, by den mond van Golfo di
ben , dat hy niet eer gezond zou worden, voor Spezza,dicht by Porto Venere, waar van het maar
dat hy dit beeld een Trojaanfchen man had over- door een fmalle zee-engte afgefcheyden word.
PALMARUOIA, klein eyland in de Toskaanfchegegeven. Waar op hy het aan iEneas, die onder-
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2ee, niet ver'évan het eyland Ponza, tegen de kuft Zy hoort de Venetianen t o e , en word van he»
voor de fterkfte plaats van de wereld uitgekreten.
van Napels.
PALMA DE SOL, eyland beneden aan het koningPALMAS, CAP DE PALMAS , een groot voorgebergte in Guinea in Africa. Men vmd een ander ryk Sardinien, waar toe het ook behoort.
PALMAIOLA , klein eyland in de T0fcaanfche-7.ee»
groot vooreebergte van den zelven naam aan de
kuft van het koningryk Orixa , op het Schier-eyland niet ver van het eyland Elba.
PALOTA, rivier in Litthauen, in het waywoodvan Indien, aan deeszyde van de Ganges in^Azien.
PALMAS CIVIDAD DE LAS PALMAS, hooftitad be- fchap Polocsk, ontfpringt uit een klein meir, en
nevens een haven op het eyland Canaria, daar de ontlaft zieh by Polocsk in de Düna.
PALOTTA, gefortiflceerde ftad in het graaffchap
canarien-zuiker en moft van daan gebracht word.
Zv hoort tegenwoordig de Spanjaarden toe , is Stoel-Weiflenburg in neder-Ongaryen, die de Chrisgroot, fchoon en ryk, en wierd voordezen Canaria tenen in 't jaar 1687. hebben ingenomen. Zy legt*
genoemt, heeft ook de voornaamite rechtbank op 3. mylen van Stoel-Weiflenburg.
PALTS, provintie in Duitiland, die in de Oppergerneld eyland.
PALMELA, ftad aan het hangen van een berg, op en neder-Palts verdeelt word , evenwel grenzen
wiens top een flot ftaat, in de Portugeefche pro- beyde deze delen niet aan een, nademaal Franckenland tuflchen bey den legt. De opper-Palts grenft
vince Eftremadura, 2. mylen van Setubal.
PALMEN-ORDE , zie Vruchtvoortbrwgent Genocd- ten noorden aan het Markgraaffchap Culmbach ,
ten ooften aan Bohemen, ten zuiden aan Neuburg
fchap.
enBeyeren, ten weiten aan het Neurenbergfche gePAL MOS A , zie Pathmos.
PALO, kleine veiling in denKerkelyken ftaat aan bied. Voordezen hoorde zy tot de neder-Palts, en
de zee-kuft, 10. Italiaanfche mylen van Civita Vec- als de ongelukkige keurvorft van de Palts Frederik
V. in ' t j a a r i ö n . în den ban verklaart wierd,quam
chia.
PALOMERA, kleine ftad op het eyland Majorca, zy aan het huis van Beyeren, waar in het ook,
niet tegenftaande het huis Palts de keurvorftîyke
aan de Middelantfche-zee.
PALOS, CAP DE PALOS, een voorgebergte i n ' t waardigheid weerkreeg , beveftigt wierd ; doch
met beding, dat het na *t uitfterven der Beyerfche
koningryk Murcia, in Spanjen.
PALOS DE MoGUER,ftad in Andaloufien, niet ver keurvorftîyke linie weer aan de Palts zou vallen. Na
van den mond van de rivier Tinto, 15, mylen van dien tyd heeft de keurvorft van Beyeren de gantSeviîjen. De haven is deswegen beroemt , wyl fche opper-Palts,nitgezondert het vorftendorn SuitsChriftoffel Colombus Anno 1492. tiit dezelve nit- bach , het vorftelyke graaffchap Sternftein, en het
liep, toen hy de nieuwe wereld, of America, ont- graaffchap Sultsberg, beftendig bezeten, tot dat de
keurvorft Maximiliaan Emanuel wegens zyn ongedekte.
PALMA, ftad in 't Portugeefche Eftremadura, aan lukkige verbintenis met Vrankryk in 't jaar 1706.
in den ban verklaart wierd, en de opper-Palts be"de rivier Cadaon.
PALMA, flot en fteedje in Caftilien, .waar * van nevens het daar aan verknochte Aarts-fpysopdragerseen linie uit het huis Portöcarero den graaflyken ti- pf Truchfes-amt, gelyk ook het graaffchap Cham ,
benevens 12. plaatfen, die als Ienen van de kroon
tel voert.
PALMA, IL GOLFO DI PALMA, is een zeeboezem Bohemen afhangen, den keurvorft van de Palts in
tuflchen de zuidlyke kuft van Sardinien, en het klei- 't jaar 1708. den 23. Juni in leen gegeven wierden ;
doch dit alles is van keur-Palts afgeitaan, en uit
ne eyland van St. Antiochus.
PALMA, een van de Canarifche eylanden in de kracht van den Badenfchen vrede in 't jaar 1714.
Atlantifche-zee, waar op de Spanjaarden veel volk- aan keur-Beyeren weerom gegeven. De neder-Palts
plantingen hebben , waar onder Santa Crux de la of de Palts aan den Rhyn grenft ten noorden en
Palma de voornaamfte. H e t is 25, mylen groot, ooften aan het aartsbisdom Ments en het landgraafheeft een vuurfpuwenden berg,en 1677.een hevige fchap Darmilad, ten zuiden aan het Wurtembergaartbeving uitgeftaan, waar by een grote menigte fche gebied, het Markgraaffchap Baden en de Elvlammen en brandende ftenen uitgeworpen, en het fas , ten weiien aan Lotteringen en het aartsbisdoni
Trier. Men kan dit landfchap m 5. delen onderfcheyfend zeer verwoeit wierd.
PALMA , hooftitad op het eyland Majorca by den, welke zyn (1) het hertogdom Simmern, (2)
Spanjen, is beveftigt,-en wierd Anno 1715. van de het hertogdom Twebruggen , (3) het graaffchap
Franfchen en Spanjaarden met accoort verovert, en Spanheim, ^4) het graaffchap Veldents en het vormet een het gantfche eyland Majorca onder de ge- ftendom Lauterek, en (5) de eigenîlyk zo genaamde
Palts. Tuflchen beyde delen leggen noch enige kleine
noorzaamheid van Philippus V. gebracht.
onder andere vorften behorendelandfchappen, als het
PALMA, BEAUME LES NONNES, een Benediktyner
graaffchap Rhyngravenftein, Leiningen, en FalkenÄonnen-kloofter in Franche Comté.
ftein,de heerlykheidRipol'tskirch,en de bisdommen
PALMA NUOVA, beroemde veiling in Friuîi, aan Worms en Spier. De eigentlyk zo genaamde of de
de rivier Nariffa, aan de grenzen van het graaf- Keurvoiftlyke Palts is een der vruchtbaarfte landen
fchap Görits, die het Venetiaanfche gebied "tegeir van Duitiland aan koorn", wyn en weylanden. Zy
de Ooftenrykfche grenzen dekt. Zy heeft 9. boi- hoort den keurvorft van de Pairs toe, en beftaat uit
werken, i 8 . fclaret-katten,-welke het omleggende 15. opper-amten , welke zyn , Heidelberg, Mosbach,
-veld commanderen, en een, goede citadel, ook zyn Bretten > Boxberg , Uzberg, N.euftadt, Germersfle watergrachten 30. fchreden breed, en 12. diep
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heim, Lautem, Alzey, Oppenheim, Creutsaach, &i edelluiden, door het Beyerfche hof verheven,
Stromberg , Bacherach , Simmern en Kirchberg , hun waardigheid op nieuw van den keyzer verkry*
waar van iedereen of meeronder-amten onder zieh gen.
heeft.
PALUS, betekent een moeras, of moeraffig meir,
P A L T S , KÎURVORST VAN DE PALTS , is zedert

PALUS MALOTIS, zie Zabache.

den Weftphaalfchen vrede 1648. des Heiligen Room- • PALY, kleine ftad in opper-Ongaryen, 3. mylea
fchen ryks aarts-fchatmeefter, heeft by de keyzer- ten ooften van Debreczin.
lyke verkiezing de laatfte item , en deszeîfs erf-ichatPAMBURG , fchoon kloofter der reguliere kanur>
meefter is de graaf van Sintzendorf. Na dat keur- niken van St. Auguityn in opper-Beyeren, aan een
Beyeren 1706. in den opper-ban vcrklaart wierd, heuvel, daar de Traun en Alz te zamen lopen.
en de keurvorilelyke waardigheid verbeurt had,
PAMELE , dicht by Ninoven in het keyz erlvk
is de $de keurvorfilyke plaacs , voordezen in Viaanderen,is een van de 14. oudfte Baronyen van
CQU 30. jarigen oorlog van den keuivorft van de Viaanderen.
Palts gekomen, en het aarts-fpysopdragers amt des
PAMFILIO, voornaam en beroemt geflacht feRoH. Rooinfchen ryks, benevens de oppar-Palts en men, waar uit paus: Innocentius X. die van Anno
het graaffchap Cham, uit hoofde van den te rugval, 1644. tot 1655. den pauflyken troon bezeten heeft,
die op den Weftphaalfchen vrede gegrond was, aan gefproten was, en waar uit de vorften van.-Carpihet keur-Paltfifche huis weerom gegeven, en hy netti en priniTen van Belvedere afîlammen.
reeds in die qualiteit in 't keurvorfilyke coîlegie te
PAMIERS, ftad aan de rivier Ariege in het graafRegtnsburg ingelyftis; maar uit kracht van den Ra- fchap Foix, benevens het flot Fredelet, en een bis*
üadfehen en Badenfchen vrede Anno 1715. is de dorn, onder den aartsbiflchop van Toulouie behoopper-Palts benevens het aarts - Truchfes amt aan rende.
den keurvorft van Beyeren weerom gegeven, en
PAMPAS , grote Woeftyn in America.
keur-Palts weer tot zyn vorigen ftaat en waardigPAMPELONA, PAMPBLUNE, hooftftad van het ko»
heid gebracht. Wannecr het ryk zonder opperhooft ningryk Navarre,aan de rivierArga,in een.vruchtis, is hy ryks-vicaris in de Rhynfche en Zvvabifche baar dal, en met fpitfe heuveîs omringt, "t welk
landen, en daar het Franckifche recht geld; welke van natuur tot haar verfterking veel bybrengt. Zy is
waardigheid keur-Beyeren hem evenwel betwift. groot,ryk,en een der befte Spaanfche grens-veftinZo heeft hy 00k het wildfangsrecht, en het geleyd- gen tegen Vrankryk. Zy heeft z. zeer fterke citarecht door het opper- graaffchap Catzenelnbo- dellen, een buiten de ftad met 5. baftions, die met
gen, van de Bergftraat aan tot Franckfort5 gelyk een gracht en een groot moeras omringt is, en de
00k in het Markgraaffchap Baden tot Pfortsheim ; andere binnen, de ftad. Ook is 'er een billchop,
in 's gelyk het befchermrecht over de ketelaars of onder den aartsbiflchop van Burgos behorende, en
ketelmakers aan den Rhyn en in de omleggende een Univeriiteit.
landftreek. De tegenwoordige keurvorft Carolus
PAMPHILIA, landfehap in klein Azien, 't welk m
Philippus is den 4. Nov. 1661. geboren, en heeft oude tyden ten zuiden aan de Middelantfche-zee,
den S.Jun. 1716. de regering aangevaart. Zyn eeri'ie ten ooften aan Sicilien, ten noorden aan Piiidien,
gemalm was uit het huis Radzivil, de twede uit het en ten weiten aan Lycien grensde. Tegenwoordig
huis Lubomirsky, welke laatfte 171z. zonder kin- is het een deel van Caramanien , en het aangrenzenderen geftorven is. De Paîtsgraven aan den Rhyn <le deel van de Middelantfche-zee word daar van de
voor 't ovenge beilaan uit z. hooftlinien, naamlyk Pamphilifche-zee genaamt. Noch een ftad van den
uit de Paltüiche en de Beyerfche. De eerftgenoem- zelven naam legt in Macédonien.
de verdeelt zieh tegenwoordig noch maar in 5. ii- PAMPLONA, kleine ftad in Terra Firma in 't konien, naamlyk in de keurvorftlyke of Neuburgfche, ningryk nieuw-Granada in zuid-America.
Sultsbachfche , Twebrugfche of Kleeburgfche, die
PAMPUS, zo word de plaats, daar den Y ftroom
00k de Zweedfche genaamt word, Birken fei dfche in deZuider-zee valt, genaamt, waar over de fcheen Veldentfche, welke laatfte maar uit vrouwlyke pen, die van Amfterdam naar Teflel willen , nooderven beftaat.
wendig zeylen moeten ; hoewel het met grote fchepen veel moeite koft, nademaal het heel ondiep is.
PALTS-GRAAF, zie Cotnes Palatinos.
PAN , zo noemden.. de Heydenen den God der
PALTSGRAVEN, waren in 't begin rechters van
het keyzeriyke hof, gelyk 00k de keyzer in zom- herders en boflehen, of der natuur, en deze naam
migc gevallen voor hen moeft ftaan, maar tegen- betekent zo veel als'Alles,
woordig is het een vorftlyke waardigheid, welke
PANACÉE,PANCHRESTUM,dus noemt men de artvan uuds af het recht heeft , om welverdiende fenyen die tegen alle ziektens zouden goed zyn,
perfonen tot den graaflyken, vryheerlyken en ade- waar onder de Lapis Phiiofophorum of het Chylyken üand te verhelfen, 't geen zieh evenwel de mifche goud^tinduur gerekent word.
keyzer als îets dat hy aan zieh behouden heeft toePANAMA, ftad in zuid-America, aan de landtong
eigent: doch hebben de graven aan den Rhyn en en de golf van Panama, die een goede haven heefts
de keurvorften van Beyeren zieh van weerskanten en de Spanjaarden toekomt. Daar woont een prealtyd in dit recht gehandhaaft, tot dat het keyzer- fident met 6. rechters, die de gefchillen der koopiyke hof na het ban-vonnis van den Beyerfchen lieden beflechten. • 't Is een ryke koopftad, waar
keurvorft die materie weer op het tapyt gebracht zy heeft een dikke en ongezonde lucht, ook is 'er
fceeft, m zouden toen ter tyd alle fiandsperfoaen een biflebop, onder Lima behorende. Deze ftad is
m
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Baderhand afgebrancl,zo dat 'er tegenwoordïg weinig merkwaardigs meer te zien is, en niet ver daar
van daan heeft men een andere ftad, nieuw-Panama genaamt, eeboud. De golf van Panama is een
deel van de Zuid-zee, en men vind er veel kleine
eylanden o p , die dePaarlen-eylanden genaamt worden wyl men 'er veel paarlen viicnt. De Ifthmus
van Panama is een aardtong lo.mylen lang, tuffchen
Mar del Nort,en Mar del Zur,die noord-en zuidAmerica aan elkander hangt.
PANAMA, ftad en haven in ooft-Indien in Azien,
iufichen de koningryken Cananor en Calicoet, had
voordeze i.citadellen aan den mond van de haven,
die evenwel door de Portugezen geruineert zyn.
Hier groeit veel peper en de belle cardemom.
PANARI, een van de Liparifche eylanden in de
Tofcaanfche zee. Het is woeft , en van 4weinig
aangelegenheid.
PANARMAN, koningryk en goede koopitad, benevens een beroemde haven op het eyland Java in
ooft-Indien , aan de zee-engte van Palmabuan. Hier
omtrent is een vuurfpuwende berg.
PANARO, rivier, welke in het Apennynfche gebergte ontfpringt, en in Val di Frignano den naam van
Scultena voert , maar naderhand beneden Aquari
Panaro hiet, en zieh te Buondeno in een arm van
den Poo-ftroom ontlaft.
PANARUCAN , zie Panarman.

PANCALE, PANCALIÊR , kleine ftad in Piémont
aan de P o o , 9. mylen van Turin.
PANCARANA, kleine ftad aan de rivier P o o , in
de Milaneefche provintie Payia.
PANCERZNICY , KORAZWY,

PANCERNEN ,

of

PANTZER-RUITERS, zyn lichte miters in Polen,die
Pantzers of harnaffen dragen. Zy hebben pylen en
zabels, enige ook Snaphanen.
PANCKE, kleine rivier in de Middelmarck Brandenburg, ontfpringt by Bernau, liep.eertyds door
Bernau, maar is naderhand anders geleyd, en valt
py Berlyn in de Spree.
1 PAND , word in een ruimen zin niet alleen een
roerent goed genaarnt, dat defchuldenaarzyn fchuldciflcher tot een pand ftelt en overgeeft, op dat hy
voor zyn fchuld niet hoeft bekommen te zyn,
maar het begrypt ook een onbeweeglyk ftuk goed,
als landeryen,huizen,enz.dat den créditeur juiftniet
behandigt, maar door een vergelyk verpand word, en
alzo in des ichuldenaars bezit blyft, ?t welk anders
in een eigentlyken zin een Hypotheek hiet , en
met toeftemming der overigheid, waar onder het
gelegen is, gefchieden moet. Maar een pand word
op verfcheyderly wyzen verliaan, of het hiet Conventionale, wanneer de byde partyen overeenkomen,dat het een pand zyn zal,of Praetorium, wanneer de overigheid den een in des anderen goed,
die niet betalen, geen borg il eilen, of iets anders
niet doen wil,ltelt; of Judiciale wanner de rechter
plichts halven iemand de executie in eens anderen
goed toeftaat, wyl hy het vonnis niet voldaan heeft,
en in zulk geval worden eerft de roerende, daarna
de onroerende goederen, en eindelyk de uitftaande
fchulden aangetaft; of Teftamentarium, wanneerde
fchuldenaar den fchuldeilfcher een goed in zyn tefta-

ment aanwyft om het tot een pand te gebruikenJ
Eindelyk is een pand ook of ExpreiTum, dat met
uitdruklyke toeftemming beyder partyen als een
pand geftelt en aangenomen word, of Taciturn,
wanneer iemands goederen volgens de rechten aan
een anderen verpand zyn ; by voorbeeld, zo heeft
de vrouw op des mans, de onmondigen in hunner
voogden goederen een ftilzwygent pand, dat zy 9
wanneer het 'er op aankomt, hun fchade daar aan
verbalen kunnen.
PANDECIVE , zyn een deel van het Roomfche
rechtboek, uit 50. boeken beftaande, waar in de
raadgevingen der oude rechtsgeleerden verzamelt zyn.
Zy worden ook anders Digefta genoemt, en zyn
van den keyzer Juftiniaan in 't licht gegeven.
PANDSCHAPS R E C H T ,

is een privilégie van

den

keurvorft van de Palts, waar door hy gerechtigt is
Ryks-panden, die de keyzer uit de ryksgoederen
verhypothekeert heeft, voor de hypotheek-penningen en op de voorwaarden waar op zy verpand zyn
zo lange aan zieh te loflen, tot dat de keyzer die
weer inloft. Dit recht fpruit waarichynlyk uit het
ryks-vicarifkhap, en is door de keyzerlyke capitulatien en den Weftphaalfchen vrede gematigt.
PANEGYRICUS, is een redevoering die tot lof van

een koning, vorft of groot heer, of ook van geleerde en w el verdiende luiden gehouden word.
PANETIER , is de gene, dÏQ aan 't Franfche hof
over de uitdeling van 't brood geftelt is. De grootT
Panelier heeft het opzicht over de leeftochten en
de overige bedienden van de koninglyke Panetene.
Alle proviant- bedienden en bakkers der ftad en
voorfteden van Parys Haan on der zyn rechtsgebied,
en moeten hem iets opbrengen, dat men bon denier
en le pont de Romarin noemt, ook wacht hy op
grote gaftmalen den koning met den opperften-mondichenker by ta fei op.
PANGO, ftad en provintie in 't koningryk Congo
aan de rivier Zaire in Africa.
PANHAPEL , kleine ftad in Malabar, op hetSchiereyland van Indien, aan deeszyde der Ganges in A*
zien. Zy is de hooftftad van een klein landlchap,
dat zyn byzonderen vorft heeft.
PANICUS TERROR, is een fchrik, die dikwils een

gantfche natie overvalt, en alzo naar den God Pan
genoemt word, van Wien de oude Heydenen geloofden , dat hy by nacht bergen en boflchen doorfvvierde , en de luiden een fchrik aanjoeg. Diergelyke fchrik over viel Anno 1704. de Franffchen in
Beyerland, na den flag van Hoogfted, die alle de
Zwabifche plaatfen, die zy inhadden , met grote
haaft verlieten,en hals overkop uit het land vluchtten , eer zy het, keyzerlyke en der bondgenotee
leger noch eens in 't gezicht kregen.
PANICS BRIEF, is een recht waar door de keyzer
tot de eerfte na de keyzerlyke verkiezing opengêvalle plaats in ieder geeftlyk itift van het H. Roomfche ryk een kanunnik benoemt, of panisbrieven
uitdeeit. Dit recht heeft de koning van PruifTen
ook in zyn landen, en zyn gemalin oeffent het in
de vrouvve kloofters.
PANIZA, rivier, die in Romania ontfpringt, en
zieh niet ver van Roiico in.de zwarte zee ftort
PAN-

PAN.
PANKOTÄ, flot in Zevenbergen,
PANNÊN-WERKS-RECHT, is het recht om zout te
koken , 't welk niemand te Hall in Saxen verkry
gen kannten zy hy een onberifpelyke burger is,binnen den ringmuur der ftad Hal zyn eigen huisheeft,
waar in hy vuur en licht houden moet, getroud of
ten minften getroudgeweeft is, een eigen zout-keet
heeftdieop zyn naam ftaat,of ten minften met een
ander in genoodfchap is; als hy het piivilegie krygt
50. ryksdaalders in de;zout-kas legt, en geen handwerk of andere geringe nering dryft als deze zoutxiedery. En deze worden pannen- of zout-jonckers
genaamt.
PANNONIA , wierd in oude tyden het grote landfchap tuffchen den Donau en Illyrien genaamt ,
daar nu Ongaryen, en ten dele Sclavonien, Croatien, Stiermarcken, Karinthien , Gain en andere
Ooilenrykfche landen leggen.
PANNONIA, ftad op het eyiand Candia in Azien.
PANORMO, ftad, benevens een zee-haven in Epirus in Griekenland.
PANSACOLA, ftad en fortin het grote landfchap
Louifiana of Miffiiipi aan de baay van denH.Geeft
in noord-America, die de Spanjaarden 1698. den
Franfchen afnamen.
PANTALARIA , een'eyîand in de Middelantfchezee, tegen de kuften van het koningryk Tunis, tot
het koningryk Sicilien behorende. Het heeft een
fort tegen dezee-rovers,maar is by na gants woeft,
en 1720. onderwierp het zieh aan den keyzer.
PANTANGH, zo hiet het hooft-kantoor der Hollanders op het eyiand Sumatra in Azien.
PANTHEON, ZO hiet in de kerk van het Efcurial
de kapelle, waar in de koningen en koninginnen
van Spanje begraven leggen.
PANTHEON, was te Rome een ronde tempeî,die
zyn naam daar van gekregen heeft, om dat in de
.(tandbeeiden van Mars en Venus door de fchrandere
hand des kunftenaars de beeiden van alle de overige
Goden vertoont waren, en waar in de Heydenen
alle Goden te gelyk eerden. Hy was van Agrippa
ter ere van Jupiter den wreker geboud, en is het
cnige, da£ uit de oudheid het meeft onbefchadigt
is geblevèn. Tegenwoordig voert hy den naam
van layÇhiefa ' della Maria Rotonda , wegens zyn
ronde ffguur, en paus Bonifacius heeft dien aan de
Moeder-maagt en alle Heyligen toegewyd.
PA'NTTCO, ftad in 't Crimeefche T?rtaryen, aan
de zee-engte van CafFa.
PANTOFFEL DES PAUS KÜSSEN, zie Veetkus.
PAN TZ EN , zie Ben Jen,

pANuco,hooftftad van de provintie van den zelven naam in nieuw-Spanjen en noord-America,
heeft een biflehop, en de voor by lopende rivier
hiet 00k Panuco, die enige mylen daar van daan
in den Mexicaanfchen zee-boezem valt.
PANUCO, provintie in de andientie van Mexico
in noord-America, waar in de Spanjaarden verfcheyde colonien hebben , maar inzonderheid PaI3UCO, S. Jago de las Vallès en Tampice.
PANUR , kleine ftad in Malabar in Azien, en de
hooftftad van een klein landfchap, dat onder de befcherming «van Calecoet ftaat.
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PANZOWA, een gefortifieeerde keyzerlyke palancka in het palatinaat Temeswar, aan den lincken,
oever van de rivier Temes, die zieh anderhalf uür
beneden Belgrado in den Donau ontlaft. Zy wierd
den 9. Nov. 1716. van den keyzerlyken generaai
graaf van Mercy verovert, en hier op met verfcheyde veftingwerken verfterkt.
PAOGAN, beveftigde ftad in China in de provintie Peking.
PAOKING , grote ftad in de provintie Huquang in
China.
PAOLA , kleine ftad in Calabria Citra in 't Napelfche gebied, niet ver van de Toskaanfche-zee.
PAOLINXI , een vermakelyke en met veel bomen
omcingelde plaats, niet ver van de ftad Nanking in
China.
PAOLO, zilvere munt in Italien, die te Florencen
8. Crazie geldt.
PAONING , ftad aan de rivier Kialing in de provintie Suchuen in China.
PAOTING, grote ftad in de provintie Peking in
China.
PAPA , kleine beveftigde ftad in het graaffchap
Vefprin in neder-Ongaryen , aan de rivier Marchars*
benevens een fterk flot, 5. mylen van Raab. De
ftad is met een dubbelen wal en diepe watergracht
omringt, en gaf zieh 1683. aan den graaf van T e kely over, van wien zy evenwel na 't ontzet van
Wenen weer aan de keyzerlyken quam. In de vorige onluften hadden ze de rebellen in, maar zy
wierd 1709. van de keyzerlyken ingenomen.
PAPA, een van deOrcadifche eylanden by Schotland , 't welk zeer klein is, en niets merkwaardigs
heeft als een bequame haven.
PAPABILI, zo worden te Romen de cardinalen
genaamt, die in ftaatszaken geen party van enige
T
w ereldlyke mogentheid aannemen, en daarom zo
veel te groter hoop hebben om tot de pauflyke
kroon te geraken.
PAPALOAPAN , ALVARADO, de voornaamfte rivier

in de provintie Guaxaca in Mexico in noord Arne*
rica, die zieh in de golf van Mexico ontlaft.
PAPAUME, zie Bapaume.
PAPEN M U T S , is een werk aan een vefting, die

2. binnevvaards ftaande en 3. uitftekende hoeken
heeft, wiens middel-punt uit de vefting uitgaat, en
wiens flanquen tegen het veld wyder uitlopen.
PAPE-STRAAT, zie Pfaßengaß.

PAPHLAGONIA, .was in oude tyden een landfchap
in Galatia in klein 'Azien uan de zee-kuften, word
hedendaags Bolli genaamt.
PAPHOS, BAPHOS, een dubbele ftad op het ey-

iand Cyprus, in oude tyden aan Venus toegewyd,
wier ter ere de jonge maagden den bloei van
haar ligehaam den vremdelingen aan den oever der
zee opoiferden. Hedendaags is het maar een vlek
meer, en hiet Baro.
PAPIA , TiciNUM, zie Pavia.
PAPINOWGOROD, kleine ftad in de Mofcovifche
provintie Pezora.
PAPISTEN, zo worden de Roomskatholyken van
enige genaamt, wyl zy den paus voor het opperhooft der kerk erkennen. Doch wanneer iemand
b
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PARADYS , was die lufthof waar in Adam en Eva
woonden, en waar uit zy na den val verftoten wierden,
Het gemeenilegevoelenis, dat het in Mefopotamien
naar den kant van Armenien gelegen heeft, zo dat
door Eden dat land verftaan word, dat zieh tuflchen
den Eufraat en Tiger tot aan het Armeniiche gePAPOUS, HET LAND VAN DE PAPOUS,IS een land- bergte uititrekt.
PARADOXA , zyn zulke dingen , die tegen het aïfchap in de Indifche Oceaan , en een van de Zuidlanden, niet ver van de Knie, tuflchen de grote gemene gevoelen gants tegen aahlopen, ongehoort
Moluckiiche eylanden en nieuw-Guinee, men heeft en ongclooflyk zyn. Zie het NatuurL Woordenb.
noch niet recht kunnen ontdekken of het aan dit PARAFI, munt in Turkyen, die 4. afpers geldt,
land hangt, of door een kleine zee-engte daar van en te Cairo in Egypten geflagen word.
PARAGUAY, groot landfchap in zuid-America, 't
afgefcheyden is, Deszelfs inwoners zyn zeer dapper, en worden darom ,van de uaburige koningen welk ten noorden aan Brafllien, ten weiten aan
Peru en Chili, ten zuiden aan Terra Magellanic*,
tot lyfwacht aangenomen.
PAPPENITEIM , kleine Had en flot aan de rivier en ten ooften aan de Magellaanfche-z.ee grenft. Daar
Akmuhl, en de hooftitad van het graaffchap Pap- groeit veel catoen, zuiker, en men vind 'er veel
penhcim in Zwaben, in de landftreek, de Hane- cochenille, en de Spanjaarden hebben 'er veel cokam genaamt , aan de Franckifche grenzen. De Ionien, die in 7, grote provintien verdeelt worden 9
graven van Pappenheim zyn erf-maarfchalken des naamlyk het eigentlyk zo genaamde Paraguay ,
H. Roomfchen ryks, welken titel altyd de oudfte Chaco, Rio de la Plata, Urvaig, Tecuman, Pa*
aan jaaren van de familie, tegenwoordig graaf Joh. rana, en Guayra.
Frederik voert, en zy delen zieh in de Katholyke
PARAGUAY, een der grootfte rivieren in Ameri»
en Luiterfcbe linie, waar van evenwel de eerfte in ca, die aan de grenzen van het land der Amazo*
,'t jaar 1697. na 't mannelyke oir is uitgeftorven.
nen ontfpringt , en zieh in de Magellaanfche-zee
PAQUE FLEURIE , is de bynaam, dien de Fran- itort.
PARAIBA ,ftad en grote haven in Brafllien in zuidfchen aan den palmzondag geven. En het eyland
Florida is daar van daan zo genoemt, wyl het zel- America, de Portugezen toekomende. De omlegve den 27. Maart 1513. op palm-zondag het eerft gende landftreek word la Capitana de Paraiba gêna am t,
ontdekt en gevonden is.
PARAJOGA, koningryk,en een van de PhiîippynPAQUETBOOT, is een fchip, dat tot overvoering
der poften en perfonen dient, gelyk 'er inzonder- fche eylanden in de Indiaaniche-zee by Azien.
PARAKIN, BARAKIN, kleine ftad in Servien aan
heid van Calais op Douvre, en van Helvoetfluis naar
Harwich, gelyk ook alle week uit Engeland naar de rivier Mora va, in het Sangiacaat van SemenSpanjen ,en maandlyk een heen en weer naar weft- dria. T w e uren achter deze plaats is de nieuwe
Indien gewoon is te varen. Voor körten tyd is 'er grensfcheyding tuflchen het keyzerlyke en Turkook dusdanig een tuflchen Lübeck en Petersburg fche gebied Anno 1719. geftelt , drie grote ftene
aangelegt
grenspilaren opgerecht, en de keyzerlyke en TurkPARA, ftad in Brafllien in zuid-America, niet ver fche ambafladeurs op den 15. Jun. 1719. tegen elvan de Àmazonen-rivier. Zy is de hooftftad van kander uitgewiflelt en ontfangen.
Capitania de Para längs de Zwarte-zee, welk landPARALLEL , hiet gelyk , over een ftemmende,
fchap de Portugezen bezitten , en enige colonien Daar van daan is een Parallel maken zo veel, als
aldaar hebben.
tuflchen twe of meer zaken en perfonen een gely»
PARAAT , vaardig, willig, bereyd. Ad utrum- kenis maken.
que paratus, hiet die tot beyde geichikt en vaardig
PARALLEL-LINIEN , zyn zulke Linien , die overis.
al in gelyke wydte van elkander afftaan , zo dat
PARABIAC.O, fraaie ftad i n ' t hertogdom Milaan, zy,al verlengde men ze oneindelyk,evenwel nooit
tuflchen Dairago en Nerviano, den marquis Caitelli elkander zouden raken.
îoekomende.
PARAMARIBO, vlek in de colonie Suriname, aan
PARADE BED, L I T DE PARADE*, word het praal- de rivier Suriname in zuid-America gelegenes door
toneel genaamt, waar op de lyken van grote he- de Hollanders geboud, en me eft van hen als ook
jen voor de onderdanèn, ten toon geftelt worden.
van verfcheyde Indianen bewoont. De gouverneur
PARADE MAKEN i s , wanneer de officiers van een heeft aldaar zyn reiidentie, by den welken altyd
bataillon, regiment of compagnie, die in de wapens binnen 6. weken grote raad gehouden word. Alle
is, zieh ZQ goed als zy kunnen in ordre ftellen, om fchepen die uit Holland of aaders uit de zee kötedoen wat nun amt vereifcht, rnen, moeten voor dit vlek het anker werpen, en
PARADE PLAATS , is gemeenlyk de grootfte plaats de waren aldaar veilen. Negen mylen daar van
eener veiling , daar de gantfehe bezetting ftaan >daan loopt de rivier Suriname in den Ocean.
kan.
,
PARANA , provintie en rivier van den zelven
PAR A DYS, oud kloofter in Franckenland, tot het naam, in het land Paraguay in zuid-America, daar
bisdom Wurtsburg behorende.
de Spanjaarden 4. colonien hebben, naamlyk St.IgPARADYS, BASSIN, DOCK, K O M , is dat deel van natius , Itapoa of l'Incarnation, Acaraio of la Naeen haven, daar de fchepen het veiligfte zyn.
tividad, en S, Maria d'Ignazy.
by de keyzerlyke kamer te Wetflar om een mandaat op den religie-vrede fmeekt, en 'er het woerd
çapift mee laat invloeien, zo word met alleen het
fmeekfchrift verworpen, maar hem ook noch een
geld- boete opgelegt : zo dat het woord katholyk
moet gebruikt worden.
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PARANYMPHEN, wären in oude tyden niet anders
als bruids-dienaars of fpeeinoots. _ Hedendaags
noemt men by de doctorale promotien znlke luiden alzo, die zieh ten gevalle van den nieuwen
doaor tot inhaling en verwelkoming der galten,
difputen omdelen , en andere dienften, die 'er by
zulke plechtigheden voorvallen, gebruiken laten.

korting van hun leven toefchreven, en ze verbeeldden als of de jongfte het fpinwiel klaat maakte,
de aridere den levensdraad ipon, de oudfte den zelven met een fchaar afknipte, waar uit het volgende Latyniche veers ontftaan is :
Clotho coium bajulat, Lachejis net, & Airopos occat,
PARCOF , goede Moskovifche veiling in de proPARAPET , BORSTWERING , is een opgeworpe vintie Novogrod-Weliki, aan de ri vier Salona.
hoogte van aarde of fteen boven den waî, die zes
PARDO, koninglyk flot, 2. Spaanfche mylen van
voet hoog is naar den kant van de veiling, en 5. Madrid in nieuw-Caftilien.
of 6*. voet naar h et vdd. Men gebruikt ze in 't
PARDON, is een vergiffenis, die wy iemand, aie
gemeen om het gefchut en de mamchap te dekken, ons beledigt heeft, verlenen. Pardon geven, hiet
en zy moet 18. tot 20. voet dik zyn wanneer zy onder de ibldaten , wanneer zy in een flag den
van aarde, 6. tot 8. voet wanneer zy van fteen is* vyand het leven fchenken, en hem tot een gevanZie Mathemat. Woordenb.
gen aannemen. Pardon krygen,hiet 00k onder hen.,
PARAPHERNALIA , hieten de goederen , die de wanneer iemand voor den krygsraad het leven vervrouwen haar mans niet tot een bruidichat, maar heurt heeft, dat hy opgehangen of gearquebufeert
flaande het huwlyk ingebracht hebben.
zal worden , en doch van den commanderenden
PARAPHRASEREN, betekent een zaak door verdere officier genade krygt.
verklaring duidlyker maken.
PARDON, zyn in een zeer byzonderen zin de 3,
PAR ASANGA, FARSANG, een Perziaanfche myl, of 4. klokflagen , die onder de Roornskatholyken
die 30. itadien uitinaakt, 't welk by na een Duit- 's morgens vroeg,'s niiddagsen's avonds gefchieden,
fche myl is.
om de luiden te binnen brengen, dat ze enige PaPAR AVANCE, voor uit, in voor-raad.
ter Nofters, Ave Marias of andere gebeden ten de«
PARAY LE MOINEAU, flad in Burgundien, in het le voor hun eigen , ten dele voor den algemegraaffchap Charolois, 5. myien van de Loire.
nen nood moeten doen. Men noemt het ook anPARC, een boieh met muren of paiiiTaden afge- ders de beedklock, en dit gebruik is op enige plaatflöten, waar in men tot vermaak wildedieren houd, zen zo fcherp ingevoert, dat op zulk drievoudig
gelui zo wel proteftanten als Katholyken op de
anders 00k een dier-gaarden genoemt.
P A R C , een munniken abdy dicht by Leuven in knien moeten vallen, 't zy. dat zy te huis of op 't
land zyn.
Brabant.
PARC AUX DAMES, voorname nonnen abdy van
PARDOU, zie Perdou.
de Ciftercienfer orde in de provintie Valois in VrankPARDUBITS, kleine maar fterke koninglyke ûzd
ryk, een myl ten zuiden van Crefpy.
en heeriykheid aan de Elve,in de Chrudiraer kreits
PARC DE L'ARTILLERIE , hiet in 't leger een in Bohemen, 12. mylen van Praag. Daar is een
plaats daar men boskruid, bomben ,granaten , lucht- ryk klooiter, 't welk alleen 400. vifch-vyvers bekogels , en andere kunft-vuurwerken heeft. Zy zit.
moet ten miniten een kanon-fchoot van een belePARDUWITS, ftad in de Bechiner kreits in Bohegerde (tad afzyn, op dat de belegerden, wranneer men, naar den kant van Moravien gelegen.
zy hun by geval door de overlopers aangetoont
PARENTALJA, hieten de plechtigheden of gaftmawierd, doch met hun ftukken en bomben dezelve len der ouden,die zy by de begraaftenifTen vanhun
niet bereiken kunnen. De Parcs d'Artillerie worden vrienden plachten aan te rechten.
doof piekeniers of granadiers bewaart.
PARÈNTATIO, de redevoering die men by een
PARC DES VIVRES, is in het leger de plaats daar lyk ter ere van den overleden doet, en daarin de
de levensmiddelen bewaart worden, en de marque- lykgangers bedankt worden. Daar van daan P l e n tenters allerîy nooddruft voor de foldaten te koop teren , een lyk-bedanking doen.
hebben. Diergelyke Parcs des Vivres zyn gemeenPARENZO, kleine ftad op een klein Schier-eyland
Jyk achter ieder regiment afgeftoken.
aan de weftlyke kuft van ïftrien, de Venetianen
PARCANS , zyn grote Indiaanfche fchepen, die toekomende. Zy is wel beveftigt, heeft een goede
men achter en voor ftuuren kan.
haven, en een bisdom, onder den Patriarch van
PARCANUM. zie Baracan.
Aquileja ftaande, maar daar by ongezonde lucht.
PARCHIM , PÄRCHEN, ftad en amt aan de Elve
PARERMENEUT/E , ketters in de 7de eeuw, die
in Jt vorftendom Wenden, daar het Mecklenburg- de H. Schrift naar hun welgevalle verdraaiden.
fche land-en hofgericht gehouden word. Het hoort
PAR FORCE , met geweld of dwang.
den hertog van Mecklenburg-Schwerin toe.*
PAR "HONNEUR, eers- en fatzoenshaJven.
PARCHWITS , kleine ftad, heeriykheid enflotaan P A R I A , NIEUW ANDALUSIEN , groot landfchap
de Katsbach in 't vorftendom Liegnits in Silefien, in Terra firma in zuid-America, daar de Spanjaarheeft 1719, uit kracht van de oud Ranftadfche con- den een nieuwe regering opgerecht hebbên , en
ventie weer een Luiterfche kerk en fchool gekre- men vind 'er fchone Smaragden. Daar is ook eea.
gen.
golf en een rivier van den zelven naam.
PARCKEN, of de SCHICKGODINNEN waren by de
PARIMA , meir in zuid-America , in het landoude Heydenen 3. Godinnen, Clotho, Lachefis, fchap Guiana , anders ook Roponöuvim ge~
en Atropos genaamt, die zy de yerlenging of ver» naamfc.
PARS«
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PAR*

IL Anno 1688. het ryk verliet, en «aar Vrankryk
vluchtte, beriepen de Ëngelfchen het Parlement om
den prins van Oranjen op den troon te zetten , en
noemden het een Convocatie. 't Is met alleen een
ryksvergadering, daar over de gemene welvaart ge~
raadplegt en een befluit genomen word, maar het
is ook het hoogfte gerechtshof, waar aan de laatfte
apelien van alle andere rechtbanken gefchieden ,
daar oude wetten vernietigt en nieuwe gemaakt,
en den koning de hulp-gelden (Subüdien) bewilligt
worden. Volgens derykswetten moet het Parlement
ten minften eens alle drie jaar zitten. De plaats
waar het zal gehouden worden beftemt de koning
in zyn uitfchryving, die tot. opfchrift voert,per ipfum Regem 5c Concilium , (door den koning zelfs
en den raad) maar tot noch toe is het beftendig in
PARIS, PARIO, PARADISO, oude ftad in het ei- het koninglyk paleys te Weftmunfter geweeft. De
gentlyk zo genaamde Natolien in Azien, aan de gedeputeerden, die tot het Lagerhuis afgevaardigt
zee van Marmora, daar zy een haven heeft.
worden, moeten inboorlingen of genaturalifeerde,
PARISOFFSKE, grote ftad in neder-Volhynien in en geen geeftelyken zyn, het 21. jaar bereykt hebPolen, 6. mylen van Bialegrodko, word van en- ben, en volgens het gebruik der Engelfche kerk
kele Cofacken bewoont.
Nachtmaal houden. Wanneer het Parlement gePARITA, kleine Had in nieuw-Spanje in de au- prorogeeit word, moeten alle de Bils, waar aan
dientie Guatimala in noord-America, in de provin- des konings toeftemming noch ontbreekt,op nieuw
tie Varagua, aan den zee-boezem van Parita.
voorgedragen en onderzocht worden; maar wanneer
PARKAN, zie Baracan.
het maar geremitteertword,blyven dezaken in den
PARLEMENT VAN GROOT BRITTANNIEN , is de ilaat waar in zy zyn, en kunnen in de volgende zitting
grootiie vergadering der bey de verënigde koningry- tot een beiluit gebracht worden. Wanneer het Hu»
ken Erigeland en Schotland, 't welk uit den koning ger- of Lager-huis een voorgeftelde zaak noch aanen de drie ryksftanden,naamlyk degeeftelyke lords, neemt noch verwerpt, zo worden zekere commis-'
vvereldlyke lords en de gemeentens beftaat, en in fanden aangeitelt om die te onderzoeken, 't welk
het Hoger- en Lager-huis verdeelt word. Het Ho- men een Committe noemt, en derzelver iiitfpraak
ger-huisof hethuis der Pairs beftaat uit aartsbiflchop- word naderhand het gantfche huis voorgelegt, en
pen en den hogen adel , die la Pairie genoemt door de mefte ftemmen of beveftigt of verworpen,
word, en 187. peribnen' uitmaakt , deze zyn de Maar wanneer beyde huizen tegen elkander aange-hertogen, marquifen, graven , burggraven en ba- kant zyn, zo worden van weerkanten enige gederons , die op rode ' wolzakken zitten en in fcharlake puteert, die over de bill in de zo genaamde gefchiîkléding verfchynen. De koning, of de gene dien derde kamer raadplegen, en wanneer eindelyk alhy anders in zyn plaats zend, is 'er het opperhooft les klaar is,zo noemt men zulk een Parlements-bevan, en na de verenigingiiebben ook 16. pairs uit fluit een Akte, die dikwils door den druk gemeen
Schotland zitting enilem in het Hoger-huis gekre- gemaakt word.
gen. NHet Lager-huis of het huis der Gemeentens
PARLEMENTENT INT VRANKRYK zyn de gerechtshobeftaat uit de Communen, naamlyk»uit 558. Baronets, Ridders, Efquires, Edelluiden, Citizens, en vèn, voor dewelke men zyn recht verdedigt, en
Bürgeftes, welke bey de laatfte de gedeputeerden de zaken beflift worden , gelyk ook de rechtszaken
van de grote en kleine fteden zyn', gelyk ook'45. van de Preiidiaux en andere nedergerechten by wyledematen wegens Schotland, en dit huis heeft een ze van apél daar voor komen. Het Parlement van
Orateur of fpreker, dat een man van ftudie, erva- Parys is het voornaamfte,'t geen over den titel der
renheid, en verdienften zyn moet. Eer het Parle- pairfchappen, over de rechten en vervremdingen
ment begint moeten alle ledematen den eed van der koninglyke Domeinen , over de koninglyke
Allegiance en Supremacy, gelyk ook. den Teft af- rechten en de veriflcatie der plakaten kennis neemt,
leggen , ook tegenwoordig den gewaanden prins De koningen hebben tot noch toe de uitfpraken van
van Wallis afzweren. De beraadilagingen die 'er dit Parlement meer als raadgevingen geacht, dau
in het, lagerhuis gefchied zyn, moeten voor het Ho- dat zy deszelfs gezag zouden erkennen, maar toen
gerhuis gebracht worden, en daar word geen be- de tegenwoordige koning nochonmondig was, heeft
fluit gevat voor dat de koning daar in bewilligt heeft. dit Parlement zeer zyn beft gedaan om het hooft
De koning befchryft en fcheid het Parlement, en op te iteken, en zyn oud aanzien weer te bekazonder zyn of zyn gedeputeerdens tegenwoordig- men , gelyk het zieh ook in veei ftukken tegen de
heid word geen zitting gehouden. By zyn minder- bevelen en ondernemingen des regents gekant heeft,
jarigheid doet het de protektor van het ryk, en by waar over het in deszelfs ongenade verviel, en een
zyn afwezigheid de Cuftos (bewaarder) van 't ryk tyd lang naar Pontoyfe gebannen, maar 1721. weer
in 's konings naam; maar wanneer hy gedurende naar Parys te rug geroepen wierd. Daar zyn tehet Parlement fterft, houdhet daar door op. Evenwel genwoordig 10. r/arlementen in Vrankryk en in.de
gefchiede 'er wat Sonderlings, toen koning Jacob veroverde landen, naamlyk te Parys% Touloufe,
Rouen Ä
PARIMAHMBA, een Engelfche colonie op Suriname in zuid-America.
,
P A R I N G , was voordeze een proosdy van reguliere Kanunnikcn in neder-Beyeren , raaar komt: tegenwooordig het Benediktyner-kloofter op den berg
Andechs toe,
. . . ,
, n
PARINACOCHA , provintie m t komngryk Peru in
ïuid.America, welke de Spanjaarden bentten.
PA Rio, zie P*"'-, . ., n
. .
cx
n
PARIÉE", fraaie ftad m de Portugeefche Capitama,
Bahia de todos los Santos in Brazilien, 3.mylenvan
St. Salvador.
PARER EN, gehoorzàmen : ook de itoten op het
fchermfchool afichermen of vermyden, ook tegen
lemand wedden.

PAR.
Rouen, Grenoble, Bourdeaux, Dijon, Aix, Ren»
Res Pau en Mets. Behalven deze 10. voorname
Parlementen heeft Lodewyk de XIV. in'tjaar 1674.
noch een Parlement te Dole voor het graaffchap
Burgundien opgerecht, 't welk naderhand naar Be~
fançon verlegt is. Verder is 'er 00k een Parlement
te Kamerik, 't welk 1709. van Doornik daar heen
verlegt wierd voor de Franfche provintien in de
Nederlanden, gelyk 00k een ander te Enfisheim in
deEîfas, voor het landgraafichap Elias en Sundgau, welk laaftgenoemde in 't jaar 1698. naar Colmar verlegt is. Éndeiyk heeft dehoge raad van Rousjfîllon te Perpignan,en de hoge raad te Arras,voor
20 verde civilezaken betreten, even zo veelgezag
en macht als de Parlementen.
PAU LE M EN-n REH, betekent zo veeî als zieh in
een akkoort in laten, een vergelyk maken, of capituleren. Maar men gcbruikt dit woord maar ,
wanneer men van rebellen of belegerde Iteden
fpreekt.
PARIEREN , fpreken , redevoeren , den mond
g een ogenblik fiil houden.
PARMA, rivier in Italien, die in 't Appennynfche
gebergte ontipringt, voor by Parma loopt, en in
den Poo valt.

der cdelcn aangelegt, 't welk een groot en fchoon
gebouw is, waar in gemeenlyk 200. jonge edellieden in allerhande wetenichappen en oeffeningen onderwezen worden. Zy heeft 00k een bilîchop , onder den aartsbiffchop van Bologne behorende , is
wel beveftigt, hebbende een citadel, en de Parmefaanfehe kaas , die men daar maakt, word wyd
en zyd vervoert.
PARMESAN, PARMEGIANO, zie het voorgaande

artikel Parma.
PAR NA, klein koningryk in 't ryk van den grot en
Mogol in Azien,benevens een ftad van den zelven
naam.
PARNASSUS, een beroemde berg met twe toppen, in
het landfehap Livadia, die voor de hoogite van
Griekenland gehouden word. In oude tyden was
hy Apollo en de zang-Godinnen toegewyd, en dewyl de Caftalynfche-bron daar uit ontfprong, wiens
water gezegt wierd de dichterstot allerhande uitvindingen bequaam te maken, zo is het noch hedendaags onder de dichters een gewone wyze van
fpreken, dat zy den zetel der Poè'zy op den Parnas
zoeken, en van de gene, die geen goede verzen
maken, voorgeven , dat hy nooit de kracht heeft
gehad om op den Parnas te klimmen, dat is te 2egPARMA, PARMESAN, PARMEGIANO, landfehap in gen, tot volmaaktheid in dePoëzy tegeraken.
Lombardyen, 't welk ten noorden en weiten aan
PARNiTs,word een arm van den bekenden Ode?
liet hertogdom Miiaan, ten ooflen aan het hertog- ftroom in Pommeren genoernt.
dom Modena, en ten zuiden aan -het Apennynfche
PAROCHIE, PAROISSE, is een kerfpel, waar ongebergte grenft, waar door het van het Genueefche der een zeker getal dorpen of luiden behoren, ea
en Tofcaanfçhe afgezondert word. Het aardryk is onder een paftoor ftaan, welke daarom 00k Parovruchtbaar- van koorn, w y n , oli, hennep en gras. chianen genoernt worden. Dit woord beduid00k de
Het beftaat uit 4. delen, welke zyn het hertogdom plaats daar de Parochus woont, die over dat drflricl:
Parma, het hertogdom Piacenza, il Stato dilBufe- of Parochie als zielen-zorger geftelt is.
to en il Val di Taro, en het eigentlyke hertogdom
PAROCHUS , wierd voor dezen een vrye waard
Parma is bet ooftiyke deel van het gantfehe gebied voor vreemde gaften genoernt. Tegenwoordig belängs de rivier Parma, van den Po af, tot het A- duit het een paftoor of predikant, zonder twyffel
pennynfche gebergte toe. Dit land heeft zyn eigen daarom , wyl het amt van een geeillyk peribon
ïtertog, die het zelve van den paus ter leen houd, vereifcht dat hy voor anderen gaftvryheid oefFene,
cn zyn oorfprong uit de oude Itaîiaanfche familie
PAROLE, is het woord of de leus, die alle avond
Farnefe heeft. Voor dezen hoorde het hertogdom in 't veld of in een veiling onder de foldaten uitgeCaftro benevens het graaffchap Ronciglione 00k deelt word, om te kunnenweten of men met vriendaar toe, maar de paus heeft het Anno 1664. weer den of vyanden te doen heeft, wanneer zy naam«
in zyn kamer ingelyft. De tegenwoordige hertog lyk op 't vragen het woord weten of niet. *
van Parma hiet Francifcus, is geboren den u . M e y
PAROLE, hiet 00k een woord van zonderlinge
1678 en heeft 1694.de regeringaangevaart.Hy heeft verzekering, daar van daan noemt men iemand een
fcich in den laatften oorlog als een pauflyk leenman man van zyn Parool, die zyn woord houd, en 't
altydnaar den pauflyken ftoel gefchikt, en zyn land geen bdooft heeft nakomt. Zyn Parool in zyn hais
heeft, na dat de keyzerlyken in Italien meefter zyn ge- halen,hiet zo veel als herroepen, wat men te voren
worden,van conîributien en inquartieringen veel moe- belooft heeft»
ten uitftaan; maar de paus deed hem voor zyn trou w
PAROS, PARO, een'van de Cyckdifche eylanden
in het jaar 1714. een brevet geven , waar in des- in de Egeefche-zee, daar hêt voortreflyke witte marfcelfs nakomejingen van het vrouwlyk geflacht 00k mer, en de Lapis Lydius gevonden word, waar
tot de fucceiiie bequaam verklaart zyn. Zyn ge- op men gond en zilver toetit. Tegenwoordig hiet
mahn is Dorothea Sophia , dochter van keur- het Paxio, en hoort de Türken toe.
vorft Philippus Wilhelmus van de Palts, en zyn's
FAROS, zyn grote Indiaanfche fchuiten, waar aan
overledenen halve broeders Weduwe, getroud den geen onderfchéyd tuiïchen de voor of achterikven
8. Dec. 1695. zynde deze echt tot noch toe met is.
geen kinderen gezegent. De hooftilad Parma legt
PAROXYSMUS,' betekent in zekeren zin een heviaan de rivier van den zelven naam, en is de hof- gen aanval in de ziektens, by voorbeeld in koorthoudings-itad van den hertog, 00k heeft zy een fen, wanneer de koude of hitte ilerk begint.
Univeriiteit, die Anno i599.~van Rainutius I. ge- PARRET, rivier in Engeland in Sommerfetshire t
wicht is, Daar by is 00k het zo genaamde collegie die zieh in de Ierfche-zee ontlaft.
•'
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PARTICTPÀTÏOKES, is een naam die men de tier*
PARRHESIA ] vrymoedigheid in 't fpteken, daar
van daan zegt men van de redenaars en predikan- gemeentens van het Zwiti'erfche canton Ury desweten, dat zy hun redevoering of predikatie met gro- gen geeft,wyl al haar inwoners deeerampten deelachtig worden, of daar aan Participeren kunnen.
te pharrhefie hebben afgelegt. >
PARTICULIER, zonderlyk, Particulariteit byzonPARSCHORE , ftad in de provintie Worcefter in
Engeland, aan de rivier Avon, waar OYQX zy een derheid, Particularia hieten de byzondere omftan*»
digheden, die by een zaak zyn voorgevallen.
fcrug heeft.
„, .
,
PARTISAAN , HELLEBAART, beftaat uit een lange
PARSIS, zyn Heydenfche inwoners van het Indiaanfche koningryk Guzurate, in het ryk van den fchacht of fteel en een yzer, dat voor een punt,
groten Mogol in Azien, die geloven, dat 'er een maar op zyde een breed fnydend lemmet heefr,
God is, die de aarde gefchapen heeft, en zeven Men noemtze in 1 gemeen het korte geweer.
PARTISAN , zo hieten de Financiers in Vrankryk,
ftadhouders daar in geftelt heeft» die op alles moeten acht geven, en welke zy als Goden eren, ook die de koninglyke inkomften pachten. In den oorlog word die gene Partifan genoemt, die een party
îiiets, wat lcven gehad heeft, eten.
PART, hiet eigentlyk een deel: part geven van krygsvolk aanvoert, om den vyand te overvallen,
een zaak,hiet een ander berichten hoe het met die en hem zyn quartieren ofFourageurs weg te nemem
Zodanig is in onzen tyd de beroemde keyzerlyke
xaak gefchapen ftaat.
PARTAGEREN, delen. Daar van daan voerde het overfte luitenant Dettine geweeft , dit 1716. den
bekende partage-tra&aat den naam, dat Vrankryk Wallachifchen Hofpodar uit zyn refidentie Buchoin \ jaar1699. op de baan bracht, toen het toonde reft gevangen wegvoerde, en gelukkig naar Zevenhoe men de Spaanfche landen tuflchen de huizen bergen braclit.
PARTY is enige manfehap, die in den oorlog om
Ooftenryk en Bourbon delen kon, op d a t ' e r n a
de dood van koning Karel II. van Spanjen geen te recognofceren en den vyand op te zoeken uitgeawaarder oorlog over die nalatenfchap ontüaan zonden word. Zy beftaat gemeenlyk uit de belle
mocht. Volgens den inhoud van dat traktaat zou officiers en foldaten , en de aanvoerder word Partide Dauphin van Vrankryk.Napels, Sicilien, Stato fan of Partyganger genoemt.
PAHVAS ,kleine ftad op het eyland Lewis ,'t welk
delli Prefidii op de Florentynfche kuften, de haven
Final, het landfchapje Guipufcoa in Spanjen , en een van de eylanden Wefternes by Schotland is.
PARYS , hooftftad van Vrankryk, op het eyland
liet hertogdom Lotteringen hebben ; de hertog van
Lotteringen zou daarentegen hèt hertogdom Mi- van Vrankryk aan de Seine, 't Is een der groottte en
laan bekomen; en al het overige den aartshertog voornaamfte fteden van Europa, en word in 4, de»
Karel toevallen. Maar toen 'er heen en weer over len verdeelt, welke zyn la Cité of Pliîe de Palais ?
dit traktaat getwift wierd , ftierf de koning van dat de oude ftad is, rifle notre Dame, la Ville &
Spanje Karel II. in het jaar 1700. en daar quam een rUnivcrftté. Men telt 'er 15. plaatzen, 7z0.ftrate.nj»
teftament voor den dag, waar in de ide zoon van 50000. huizen, ioo.kloofters, 44.parochie kerken 3
den dauphyn, Philippus hertog van Anjçu,tot eni- 30. andere, 80. abdyen, en 30. gafthuizen. Behalgen erfgenaam der gantfche Spaanfche* Monarchy ves dat zyn 'er veel fchone voorfteden, als St. Anaangeftelt was. Hier op liet Vrankryk het traktaat toine, Charonne, St. Denis, St. Vi&or, St.Martin
^aren, hield zieh aan het teftament, en zette zyn en St. Germain , welke laatfte inzonderheid de
kleinzoon Philippus in 't bezit van Spanjen, waar fchoonfte gebouwen heeft. Hier vind men de
uit de laatfte Spaanfche fucceffie-kryg zynaanvang prachtige koninglyke paleyzen le Louvre, le palais
des Thuilleries & le palais Royal. De prinffen van
nam.
PARTENAY, kleine ftad aan de rivier T o u e , in den bloede en de meefte voorname frànfche heren
wonen in Parys, maar de vorige koning heeft zieh
de Frànfche provintie neder-Poitou.
PARTENRUCK , markt- vlek in het Freyflngfche meeft te Verfailles opgehouden. In Parys is het
eerfte Parlement van Vrankryk, gelyk ook een cigraaffchap Werdenfels in Beyeren.
PARTERRE, hiet in een opera-of comédie-huis tadel, Baftilîe genaamî, een gefehuthuis, het tuigde middelite plaats op den grond, daar de perfonen huis, het grote en kleine Chatelet, een aarts-bisvan minder rang toezien,wyl de logies en gallery en dorn, 't welk den tit el van een hertoglyk pairfchap
in de hoogte voor de voornaamfte luiden opgehou- heeft, en een Univerfiteit enz. Deze laatfte heeft
den worden. (Dit word in Holland eigentlyk de als een opentlyke fchool haar aanvang in't jaar 771,
Ihanplaats genoemt, en is zomtyds achter de bak, genomen, maar als een Univerfiteit van 4. faculteidat een van de voornaamfte plaatzen is.) In de lui- ten is zy eerft in de 13. eeuw opgerecht, hoewel
nen zyn Parterres de bloemperken, die allerhande de Franfchen dezelve voor de alleroudfte van gants
figuren van palm, met zand tuffchen bey den ge- Europa uitgeven. Parys heeft ook twe grote jaarmarkten, naamlyk la Foire de St. Germain en de
ftroit , vertonen.
PARTWA, was in oude tyden een groot ryk in St. Laurens.
PARYSCHE BRUILOFT, ZO word de Bruiîoft vaa
Azien, tuffchen Media en Hyrcania, daar tegenwoordig de Perziaanfche provintie Arack of Eraka- koning Hendrik van Navarre met Margaretha, zuster van koning Karel IX. van Vrankryk genaamt*
%tm legt.
PARTIAAL , hiet eenzydig, party dig. Daar van wyl alle voorname Gereformeerden of zo genaam$aan Partialiteit wanneer men een party aanhangt. de Hugenoten daar op verzocht, en daar na des
nachts by vele duizenden op het jammerlykft verPARTÏCIPANTJBSJ zie Prmmtariw*
moord

PAS,

PA5*

5 j ^

ïBOord wierden, *t welk den 24. Aug. 1571, op Bartholomeiis-dag gefchiedde, en daar van daan Masfacrc de Bartheiemi genoemt word.
P A S , gefortificeerde Had en heerlykheid in het
graaffchap Artois' tegen de grenzen van Picardyen,
aan de rivier Authie, hoort tot het graaffchap St.
Pol, en geeft een Franfche famslie, naamlyk den
Marquis van Feuquieres een titel.
PAS,is in een zekeren zin een zee-engte tuflchen
twee landen.
PAS en REPAS betekent, dat iemand in een land
of aan een plaats ongehinderc en vçilig af en toe
mag reyzen.

iaaklyk pafferen moet, als men verlangt uit het een
land in 't ander te reyzen.
PASSABLE, lydelyk,dat noch heen gaat,noch te
verdragen is, O o k , daar men noch wel reyzen en
voortkomen kan.
PASSAGE,hiet een weg of plaats,daar men doorgaat om op een andere plaats te komen ; in Holland
is het paflage-geld wel bekent.
PASSAGE , een ftad benevens een citadel en een
haven in Guipufcoa, in de Spaaniche provintie Biscayen, tuffchen Fuentarabia en S. Sebaitian, daar
veel fchepen geboud worden.
PASSAGIERS, zyn die gene die op een fchip vaF A S , zie Pajfcport.
ren, maar niet tot de Equipage behoren, maar het bePAS D'ARMES,was voordezen eenfoort van tour- dungen loon voor de reys betalen. T e land word
noifpelen in Vrankryk, daar zieh de ridders een ze- het woord paffagier ook voor andere reyzigers ge~
kere plaats om te verweren uitverkoren, waar door zy nomen.
niemand lieten pafferen, zondermet hem tevechten.
PASSAGIUM, was eennaamdie voorettelyke eeuPAS DE CALAIS , zie Calais.
wenaan;de kruistochten naar het beloofdeiand tegen
PAS DE SOURIS, zie Benne.
de Saracenen gegeven wierd.
PASAROWITS, PASSAROWITS, kleine (tad in Ser-

PASSALORYNCHITEN, PATTALORINCHIANEN, ket-

bien aan de rivier Morava, voor welke plaats 1718. te rs in de Chriftenheid, die in de ide eeuw voor
een grote conferentie-tent was opgeilageii, waar in den dag quamen, nooit fpreken wilden,en volgens
tuffchen den Roomfchen keyzer en de repubiiek Vé- den 140. pi aim den vinger op den mond ley den»
nérien aan de eene, en de Ottomanniiche Porte Zy waren navolgers van Montanus.
aan de andere zyde door hunne gevolmachtigden
PASSAO, voorgebergte in zuid- America , ftrekt
den 11. Jul. van het gemeide jaar de zo genaamdq, zieh van het landfchap Quito in Peru ten weiten in
Pafarowitfche vrede voor 24. jaren afgehandelt en Mar del Zur.
gefloten wierd.
PASSARGE, rivier in Pruiflen, die wel groter als
PASATOS, DEPASATA, klein landfehap in Portu- de ,Huntau, maar niet fcheepryk is, en by Braunsgaal, alzo naar de rivier Depafata genaamt, legt berg in het Frifche-Haf valt.
aan de Atlantifche - zee tuffchen de Taag en het PASSARO, CAPOPASSARO, beroemt voorgebergtc
voorgebergte Spichel, 3. mylen van Liffabon. Dit aan de uiterfte punt van het koningryk Sicilien, ten
îandfchapje is wegens zyn voortreflyken wyn, in 't zuid ooften, in Val di Noto. Tuffchen dit voorgebergte en het vlek Avula op de hoogte van 14. m.
gemeen Paffaat-wyn genoemt, zeer beroemt.
PASDORF, POSDORF , Hot, vlek en heerlykheid van Syracufa wierd den 11. Aug. 1718. in een zeein Hifterryk , 15. mylen van Laybach, tot het graaf- flag de Spaanfche vloot door de Engelfchen onder
fchap Mitterburg behorende. In deze landitreek den admiraal Bing totaliter geflagen en geruineert.
PASSAROWTITS , zie Pafarowits,
waff goede wyn en boom-oly.
PASSARVAN, klein koningryk, haven enftadaan
PASEWALCK, zie Paffewalck.
PASLEY , ffad in het graaffchap Cluydesdale in de kuft van het eyland Java in Ooft-Indien.
PASSAAT-WIND , zo word de algemene wind geSchotland , waar van de hertogen van Hamilton
naamt , die op zee op veel pîaatzen te gelyk en het
den titel van baron voeren.
PASQUiNO,is een verminkt ftand-beeld teRomen, gantfche jaar door waait.
aan een hoek van 't paleys der Urfini, in de Wyk PASSAAT-WYN, zie Pafatos.
PASSATO, word gemeenlyk voor de even verftrevan de ftad, die Rione de Parione genoemt word.
Men verhaalt gemeenlyk dat hier omtrent voor de- ke maand of jaar genorhen.
PAS SAU , bisdom in de Beyerfche kreits, tuffchen
2en een fchoelapper of fnyder gewoont heeft, daar
zieh altyd veel ftraatftypers en lediggangers by lieten neder-Beyeren, Ooftenryk en Bohemen, wiens bisvinden, om zyn fpotternyen, waar mee hy de lui- fchop voor dezen een Suffragaan van den aartsbisden over den hekel haalde, aan te hören, en dat fchop van • Saltsburg was. Doch toen voor enige
men na zyn dood onder zyn huis, toen men het jaren wegens de wederoprechting van het oude
wilde verbouwen , een verminkt ltandbeeld in de Beyerfche aarts-bisdom Lorch, waar uit het bisdom
aarde gevonden heeft, dat niet ver daar van daan Paffau ontftaan was, gefchillen tuflchen Saltsburg en
opgerecht, en pasquyn genoemt wierd. Wyl nu Paffau ontftonden, en de paus dat recht den biffchop
menigmaal des nachts allerhande fcherpe en fpitsvin- van Paffau niet toeftond, wierd deze evenwel door
nige gedichten op een liftige wyze daar aan geplakt den H. Vader van het aarts-bisdom van Saltsburg
worden, zo zyn naderhand alle diergelyke fchriftcn ontheft, en onmiddelyk den pauflyken ftoel onderPasquinaden en Pasquillen genoemt, waar in men worpen, De biffchop is een vorft des H. Roomof zekere luiden of zekere ondeugden al te fcherp fchen ryks, en de tegenwoordige myterdrager hiet
Jofephus Dominicus Francifcus Kilianus, een gebore
door hekelt.
PASS , is een enge weg of brug, dien men nood- graa* vn Lamberg , die voordezen biffchop van
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Seccau was ] een breeder des regerenden vorfts
Francifcus Antonius van Lamberg, en den 2. Jan.
1723. verkoren is.
-, , , aA
' PASSAU, oude en fchonc grote bifTchoplyke ftad
aan den Donau, daar zieh dezermer me deInnen
met de Iks verenigt, in de Beycrfche krets, en
word in vier quartieren vcrdeelt. Dat deei dat boven legt,eer de Inn in den Donau valt wordPaflau
genaamt, maar beneden als de Inn m den Donau
p.evallen is legt Innftadr, ßeneden den raond van
de Ilts vind men Iltzftad, en boven is Oberhaufen,
De eerile drie delen zyn eniger maten beveiiigt,
maar het vierde is een vooritad, da^r de biffchop
vanPaflau een fterk Hot,het Oberhaus genaamt,op
den berg van St. George heeft. Deze plaats is wegen het Paflaufche verdrag beroemt.
PASSA VA, flad in de provintie Maina in Morea,
aan de golf van Colochina, wierd 1685. door de
Venetianen geilecht.
PASSAVANT, ftad en flot in het graaffchap Mumpelgard.
PASSAUSCHE V E R D R A G , word het vergelyk ge-

n o e m t / t welk Anno 1551. nopens de loflating van
den gevangen keurvoft van Saxen Johan Frederik ,
en van den landgraaf van Heften Filips den grootmoedigen, tuflèn den keyzer Karel V. en de protefterende ryksftanden te Paflau opgerecht wierd, en
waar in de vrye oefFening van Godsdienft voor de
Proteftanten in Duitiland het eerft op een vaften
voet gefteld, en in den daar op volgenden religievrede 1555. bekrachtigt wierd.
PASSENHEIM, kleine ftad in de provintie Galinder-land in Brandenburg-PruiiTen.
PASSENHEIM, flot, vlek en vrye heerlykheid in
*t aartsbisdom Trier, anderhalf myl van Coblents,
waar naar zieh de ryks-vryheren Waldpoten van
Paflenheim noemen, dien het öok.toekomt.
PASSENTINA , klein eyland in de golf van Bolfena aan de kuften van het hertogdoiii Caftro in het
erfdeel van St.Pieter, waar op niets anders als een
kerk ftaat.
PASSEPAROLE, is een woord dat men gebruikt
om hier door een commando te betekenen, dat voor
aan een leger gegeven word, en van den enen mond
tot den anderen voortgaat, tot dat het den laatften
bekent word.
PASSEPARTOUT, biet een hooft-fleutel, waar mee
men alle vertrekken van een huis opfluiten kan.
Wy noemen het een keyzer.
PASSEPORT , PAS , GELEY-BRIEF

?

is een open

fchrift van een burger- of krygs-overigheid, waar
door een reyzent perfoon vryheid en veiîigheid gegeven word over al zo ver zieh het rechts-gebied
van die overigheid uitftrekt, heen en weer te reyzen. Diergelyke pafpoorten geeft men ook aan de
varende luiden.
PASSER PAR LES ARMES , hiet in de Franfche

militie wanneer een foldaatna het vonnis des krygsfechtsover eenbegane misdaad doodgefchoten word.
Zîe Arquebuferen.
PASSEVOLANS, BLINDE, zyn perfonen dÏQ de of-

ficiers, wier compagtiien niet voltallig zyn, onder

de foîdaten mengen , en ze door de monftering
pafleren laten, fchoon ze niet geworven zyn, \a
Vrankryk worden de Palïevolants aan 't leven ge«
ftraft, ofvolgenseen koninglyk pîakaat van Anno
1668. gebrandmerkt.
PASSEWALCK, PATZENWALD, taamlyk grote ftad m
fterke pas aan de rivier Ucker, in het Stettynfrhe
gebied in voor-Pommeren, 6,mylen van Prentilau,
broud een beroemt bier, Pafenelle genoemt.
PASSEYR, flot en heerlykheid in Tyrol, niet ver
van Meran daar de kleine rivier Paffer of Pafleyr
loopt.
PASSIE, is een hertstocht, een lyden, ook eefc
yverige en onbetamelyke begeerte naar iets. Daas
van daan komt Gepafîioneert, party dig, of zeer
genegen tot iets zyn.
PASSIVE SCHULDEN , zyn die gene welke ik eeri
ander fchuldig ben; Adive,die men my fchuldigis,
PASTORAAL, PASTOREL, is een klein gedieht on-

der de toneelipelen , waar in herders, jagers, visfchers, fatyrs, nymfen en verders allerly fcortei*
van landluidenvoorgeftelt worden,en waar in men
niets hoort als enkele minnaars-klachten, gefchillen
wie het beftzingen kan ,hinderlagen der fatyrs,ont»
fchaking der nymfen, en diergelyke ydele voorvallen.
PASTRANA , vlek, ben evens den titel van een hertogdom in nieuw-Caftilien in Spanjen, niet ver van
den Taag.
PASTROVICHI, PERASTINEH, IS een volk tulTchen

Zara en Ragufa in Dalmatien aan de Adriatifche-zee
en op hoge bergen wonende, 't welk naar zyn zia
den Turk onderdanig is.
PATA, koningryk en ftad aan de kuften van Zan«?
guebar in Africa.
PA TACHE , PET AS , UITLEGGER , is cen kleiii

oorlogs-fchip, dat de andere als een convoy toegcgeven word. Het legt anders gemeenlyk in dea
ingang van de haven » om op de inlopende fchepei*
acht te geven, en die te recognofceren.
PATACINA, ftad in Arragon in Spanje, dicht by;
Tarracona , daar de beroemde Michael Molinos• j
ftichter der Quietiften in 't jaar 1640. den 21. December geboren wierd.
PATACK, POTACK, kleine ftad in opper-Onga^
ryen, voordeze den vorft Ragoczi , maar tegen-|
woordig den keyzerftoekomende, heeft een fchooa|
flot, waar van de vefting-werken geilecht zyn, i j
mylen van Tockay. De Gereformeerden hebben
in den laatften Ongarifchen oorlog de vrye oefFening van Godsdienlt , en het eertyds beroemde
Gymnafium op nieuw van Ragoczi verworven.
PATACON, een zilvere munt in Vlaanderen, die
58. Sols offtuivers geld. Wyl zy niet heel rond
maar hoekig zyn, hiet men ze in Vrankryk ecu
cornu, en zy zyn tot in 't jaar 1679. gangbaar geweeft, wanneer ze afgezet zyn, en in de koning«
lyke munt tegen ander courant geld hebben moe-*
ten verwiflelt worden.
PATAGONS, een wilde natie in Terra Magellanic*
in zuid-America, die voor reuien gehouden worden , en geen fted'en hebben»
FATA«

PAT.
PATANA 1 pfovintie in 't koningryk Bengale in"
PATRIAE rivier in *t koningryk Napels in Terra di
àoft-Indien, m Azien.
Lavoro, die voor by deftadAcerra loopt.
PATANA, ftad in de golf van Siam,op hetSchierPATRIARCH , is de naalte geeftlyke waardigheid
eyland van Indien, aan de overzyde van de Gan- na de kardinalen in de Roomfche kerk, en in't beges, by het koningryk Malacca in Azien. Zy is gin waren de primaten, metropolitan en, en Patride hooftftad van het koningryk Patana, dat Maho- archen van enerly waardigheid , maar naderhand
metaans, en den koning van Siam cynsbaar is,
hebben zieh deze in de vyfde en zefde eeuw den
PATANS , een vry volk in 't ryk van den groten voorrang over de anderen aangematigt, zo dat een
mogol in Azien, dat op het gebergte oin de rivier patriarch in zyn diftricr de Metropolitanen kon ordeGanges woont, en voordeze grote macht had, die neren, Concilien vergaderen, ende jurisdicrie over
hun evenvvel van den Mogol befnoeit is. Zy zyn zyn priefters oeffenen. Zy hadden de vryheid om
Mahometaans, en den Indianen zeer nydig.
lampen voor zieh te laten dragen, 't welk anders een
PA TAR A, zie Patera.
keyzerlyk teken was, en hun titel was S'anctiffimiis,
PA TAY , kleine itad in 't landfchap Blaifois in Allerheiligfte. Deze patriarchen waren 5 , naamlyk
Vrankryk, 5. mylen van Orleans.
te Conftantinopolen, te Antiochien, te Romen , te
PATE , hiet in de wapenkunft een figuur, die Alexandryen en te Jerusalem, maar eindelyk is
over het gantfche wapen gaat, by voorbeeld een die van Rome voor het algemeen opperhooft der
kruis.
kerk erkent. Hedendaags worden inzonderheid de
PATENT, een open brief, of zomtyds een aange- opperhoofden der Chriftelyke kerken in'tOoiten alzo genoemt, die het niet met de Rooms katholyke
ilagen plakaat van de overigheid.
PATER,is een eeren-titel,die de priefters en mun- kerk houden, by voorbeeld, de patriarch der Arniken in de Roomfche kerk gegeven word, en zo meniers, der AbylTynen, der Jacobiten enz. Maar de
men van verfcheyde fpreekt of fchryft, zet men beyde patriarchen van Aquileja en Venetien als 00k
die van Goa in Indien ftaan onder den pauflyken
PP dat is Patres (Vaders.)
PATERA , PATARA , ftad in Natolien in Azien aan Stoel, hoewel de eerftemaar van den paus beveftigt
word. Op het eindvan hetjaar 1716, heeft de paus
de kuften van de Middelantfche-zee.
PATERINI,ketters in de iide eeuw, welke voor- op 't verzoek van den koning van Portugaal de kogaven dat zy in de wereld gekomen waren om de ninglyke hofkapei te Liflebon tot een patriarchaat
bedrukte te trooften, en zelfs alles geduldig te ly- verheven, en de aartsbiflehop aldaar is te gelyk tot
den. Zy hielden lucifer voor den fchepper aller patriarch beveftigt, 00k zal 'er behalven deze noch
sichtbare dingen, en den echt voor een foort van een nieuw patriarchaat in OoftVindien aangelegt
worden.
overfpel.
PATERNIANI, ketters in de 4de eeuw, welke de
PATRIARCH VAN AQU^EJA of AGLAR , hoort
leer van Symmachus van Samarien volgden, en het onder de republiek van Venetien , en ftrekt zyn
vleefch-eten voor een werk van den Duivel hiel- geeftlyk gezag over Iftrien en de bisdommen van
den.
Padua, Trevigo, Ceneda, Vicenza, Verona, FelPATERNO, viele, benevens den titel van een vor- teri en Belluno, als 00k over Friuli en enige erflanden van hethuis vanOoftenryk uit, Zyn refidentie
ftendom, in Val ai Demona in Sicilen.
is te Udine.
PATER NOSTBK, zie Rezen kram.
PATHMOS , BALSOMA $ PATMO , klein eyland in den

Archipel

PATRIARCH VAN MOSCOVIEN , was eertyds het

hooft der Mofcovitifche kerk, ftond onder den paPATIARAPALLE , PATCHIARAPALLE , een landftreek triarch van Conftantinopolen, als algemeen opperin het koningryk Jafnapatam op het eyland Cey- hooft der Griekfche kerk, en de beveliiging deszellon in ooft-Indien, heeft 4. kerken, en arme inwo- ven was by den patriarch van Conftantinopelen tot
ners.
het begin van de voorlede eeuw gebleven , wanPATIENCE, LE FORT DE PATIENCE, een fort in neer de groot-vorft Michael Fœderowitz, wiensvaHollands-Viaanderen, tegen over Zeeland.
der Filaret Nikitits delaatftegeweeft was die uit Con-»
PATIENTIE , gedult, medelyden, zachtmoedig- ftantinopel beveftigt was, deze confirmatie het eerheid. Patienteren gedult nemen.
fte om de onkoften te fparen achter gelaten heeft 1
PATRANA, zie Paßrana.
des niet tegenftaande dragen doch de Mofcoviters
PATRASSO, ftad in het hertogdom Clarenza in noch grote eerbied voor den Conftantinifpolitaan«
Morea, niet ver van de golf van Patraffo, daar fchen patriarch. De verkiezing beftond tjaar in, dat
veel Joden wonen, die fterken handel dryven. Zy de Mofcovitifche geeftlykheid in de grote flotkerk te
is groot en wel beveftigt, heeft een Griekfchen aarts- Mofcau te zamen quam, endenCzaar enige mede•biiTchop,en is 1687.van deVenetianen,maar 1715-. dingers van geleerde en voorname geeftelyken uit het
weer van de Türken verovert. De golf van Pa- midden van haar vooriloeg, die hier op een daar uit
-trafio word van de golf van Lepante door de zee- verkoos, beveftigde, en met niet te grote plechtigengte der Dardanellen afgefneden, en legt tuffchen heden tot dit amt inwyen liet. Zyn gezag was
de kuften van Morea en Livadia, gelyk 00k tuf- zeer groot , zo dat hy niet alîeen den eerften en
fchen de eylanden Cefalonia en Zante.
voornaamften perfoon naaft den Czaar in het ryk
PATHAY , kleine ftad in het Frarifche landfehap vertoonde , maar 00k in religie- en geloofszaken ,
een abfolute macht had om daar kennis van te neBeauce* •
J
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men en vonnis te vellen, iets in te voeren of af te
fchaffen, 't welk de Grootvorft daar na rnoeit laten uitvoeren. Zyninkomftcn waren ook zeer groot,
dat hy een ftaat volgens zyn waardigheid kon voeren, en ook zyn vnenden goed doen. In t: begin
hebben deze patriarchen teKiow, daar na te W o o dimer, en eindelyk in de ftad Moicau hun verblyf
gehouden. Maar nademaal zy zicn al te groot gezag aanmatigden, en benevens de geeftlykheid veel
onhiften in't ryk verwekten, zo heeft deczaarPieter I na de dood van den laatflen onruftigen patriarch Nicon geen ander weer aangeftelt, maar den
aartsbirTchop van Refan, Stephanusjewotofski, een
Poolfeh edelro an , en gewezen hoogleraar in de Godgeleertheid en Wysgeerte op de Académie van Kiow
als exarch van den patriarchaîen jloel aangeftelt om
dit amt te bedienen, maar geenzins zieh den naam
of het gezag daar van aan te matigen.
PATRIARCH VAN VENETIEN, moetuiteenadelyk

Venetiaans geflacht zyn, en word van den raad van
Venetien verkoren , maar van den paus beveftigt.
Hy is primaat in Dalmatien, en over enige andere
landfehappen der Republiek.
PATRIARCHALE KERKEN, ZO worden de 5.hooft-

kerken te Rome genaamt, te weten die van S. Jan
van Lateraan , van St. Pieter en Paul buiten de
ftad , van St. Laurens , St. Steven , en Sta. Maria
Maggiore.
PATRICII , worden te Venetien en op andere
plaatzen die gene genoemt , die een zekeren adel
bezitten, en van de vaders of de edeîe leden van
den hogen raad afftammen. In Duitfland is deze
naam ook in de voornaamfte Ryks-fteden in gebruik,
en men noemt ze Gefthlechter, zy pretenderen
ook de andere edellieden gelyk gehouden te worden^ wyl de meefte hun ouden adel genoegzâam
be w y zen kunnen, ook den zelven van den keyzer
verkregen hebben.
PATRIMONIUM, het vaderlykerfdeel, ook de-have en goed dat jemand heeft.
PATRIMONIUM P E T R I , paulTelyke provintie in Italien , die ten weilen aan het hertogdom Caftro, ten
ooften aan Campagna di Roma en Sabina, ten noorden aan het hertogdom Spoîeto en het landfchap
Orvietano , ten zuiden aan de Toskaanfche zee
jgrenft.
PATRINGTON , flad in Engeland in de provintie
Yorck.
P A T R I O T , een rechtfehapen liefhebber van 't vaderîand ; een man die land en luiden trouw en reedlyk vooritaat, en zieh het gemene beft ter harten
laat gaan.
PATRIPASSÏANEN, waren ketters, dieleerden dat
de Vader e» H.Geeft even zo wel als deZoon geleden hadden.
PATRISSBREN, hiet des vaders aart hebben, zyn
voetftappen navolgen.
PATROCINÏUM, de befeherming, hulp en byftand
van een advoeaat in een rechts-zaak , of van een
ander voornaam man in alierley voorvallen.
< PATRON , kleine ftad aan de rivier Ulla in Galicien.

PATRON , tie Cap de Padro.

PATRONATUS JUS , is een recht » v/aar dorn da
gene die het bezit den biffchop of vorit van 't land
een perfoon tot het predik-amt dürft aanbieden. Zie
Collator.

PATRONS, zie la Galère Patrone.
PATROON, ZO word in de Levant deftuurman ge*
naamt, die hetfehip regeert, onderwiende matrofen Haan, en die voorzeylen equipage zorg draagt%
PATROON, ZO noemt men in zekeren zin de Heiligen in de Roomfche kerk, onder wier befeherming
zieh een land, ftad of perfoon gegeven heeft, endezelve voor alle andere aanroept.
PATROON, hiet een papier dat met kruid en lood
voorzien is, zo dat men 'er het geweer zonder dralen mee laden kam Depatroon-tas is een leere tas,
waar in depatronen geftoken,en van voorennat bewaart worden. Anders word een monfter, waar na
iets gemaakt word, ook een patroon genoemt.
PATROUILLE, is een nachtwacht, die in't gemeen
uit een fergant en 5. of 6 gemene foldaten heftaat*
Zy marcheert uit het wachthuis, en geeft acht wal
'er op ftraat voorvalt, om alle onruit te verhinderen, ßuiten de Had gefchied zy door de ruitery 8
wanneer de vyand voorhanden is.
PATSCHKAU, een fraayeitad aan de overzydevan
de Neiis, voordezen onder het vorftendom Munfterberg, nu tot het Breflaufche bisdom behorende*
PATT A , ftad en haven m Sicilien, in de provintie
Val di Dem on a.
PATTACON , zie Patacon.

PATTENSEN, ftad in 't vorftendom Calenberg,
den keurvorft van Hannover toebehorende. Daar
legt een andere plaats van dezen naam in 't hertogdom Lüneburg, die ook den keurvorft van Hannover toekomt.
P A T T I , ftad in Val di Demona in Sicilien, aan
de kleine golf van Patti. Haar bilTchop hoort onder het aartsbisdom van Meffina.
FAU , hooftftad in Bearn in Vrankryk, aan de rivier Gare de Pau: zy is groot en wel geboud, en
heeft een Parlement.
PAVAOSAN, itad benevens een kaftee! op het eyland bt Thomas in Africa.
PAVESANO , landfchap in 't hertogdom Miîaan,
wiens grond zo vruchtbaar is,dat men het den tuin
van iVjjlaan noemt
PAviA,pAPiA,TiciNUM,hooftflad benevens een flot
In het Milaneefche landfchap Pavefano, aan de rivier
Tefino, daar zy een fchone ftenebcug heeft. Zy is
groot, maar haar veftingwerken zyn in een flechten toeftand, en zy heeft een Univeriiteit, die in
't jaar 1361. geflieht is, benevens een bisdom, onmiddelyk onder den paus behorende. Op het flot
hebben voor dezen de ivilaneefche hertogen gereildeext, en tegenwoordig ftaat 'er een fchone bibliotheek ops Buiten de Had legt de zo genaamde Cartofa, of het Karthuizer kloorler, dat benevens de
kerk, die 'er in ftaat, zeer koftlyk geboud is. De
inkomfkn van het zelve belopen 20000. dukaten,
en de Monniken herbergen de paflagiers, die daar
heen komen 9 ten miniten een nacht om niet, Deze

ftad

PAU.

P4U.PAY. PAZ.PEB.PEC. ô >

ftad gaf zieh 1706. aan de keyzerlyken en der zel- rieht Trosburg , de reguliere koor-heren van St.
ver bondgenoten over , en 1711. den 18. Nov. is Augufîyn toekomende.
het fchone Capucyne kloofter en daar in aangelegde
PAVOLOCZ, kleine Had aan de rivier Raftowica
heerlyke ßibliotheek tot den grond toe afgebrand. in neder-Volhynien in Polen.
PAVILLON, zie Vlagge.
PAVONARA, 2. kleine eylanden op hetCanaal van
PAULETTti,PAULOTE,zyn de koninglyke inkom- Conftantinopel , aan den mond van de Zw art eften in Vrankryk, die van de verkochte amten kö- xee.
rnen, en by aldien een voor dat het geld betaalt
PAUREwiTs,een Silefifch fteedje in't-vorftendoin
is fterft, word dat amt ingetrokken en op nieuw Jagerendorf, tuflchen Ratibor en Lobfchüts , de
verkocht, 't welk men Parties cafuelks noemt. 't geeitelyke dochters van Ratibor toekomende.
Word aldus naar den uitvinder Charles Paullet gePAUS, is het opperhooft der Roomfch katholyke
noemt, die koninglyke cabinet fecretaris geweeft kerk, die zyn Heiligheid, of ook Heilige Vader
is. Uit hoofde van dit recht moeten de bedienden genoemt word , wiens relidentie zedert enige eeualle jaar het «Softe deel van de waarde van de in- wen beftendig in Romen geweeft is, en word in de
komilen hunner amten betalen,
Roomfche kerk als opperfte biflehop en Chriftus
PAULICIANEN, waren een foort van Manichéen Itadhouder op aarden aangezien ; maar de proteftanin Armenien, die eenen Paulus tot hun opperhooft ten en deGriekfche kerk verwerpen zyn gezag. De
îiadden , en naderhand zo machtig wierden, dat zy tegenwoordige paus hiet Clemens de XII. uit het Flode vvapenen tegen hunnen vorftopvatteden. Zy ftel- rentynfehe huis Corfini, geboren 1652. die den r 1. July
den 2. hooft-beginflelen, waar van het een van het Ï 73o.tot paus verkoren en den 16. daar aan gekroont is.
ander niet af hong, en verworpen de aanbidding der
PAUSA, kleine ftad in Voigtland, onder het amt
heiligen en des kruifles.
Plauen behorende. Zy legt anderhalf myl van Plauen,
PAULIN-ZELL, voordezen een beroemt kloofter, en hoort tegenwoordig aan keur-Saxen.
nu amt in Thüringen, tuflchen Königfee en Um in
PAUSEN , zyn brede en lange vaartuigen, welke
een woud gelegen, den vorft van Zwartsburg-Ru- de vreemde te Archangel gebruiken, om de waren
delltad ' toekomende.
aan boord te brengen.
PAULON, rivier in Piémont, die by Nizza in de
PAUTSKE , kleine ftad en flot in Pomerellen, in
Liguftifche-zee valt.
Poolfch-Pruiflen, 't welk een deel van den DantPAULUZZI , een voornaam geflacht te Romen, 't ziger zee-boezem is.
welk inzonderheid van paus Clemens X. als den
PAX , fterke en van de rebellen aangelegde fchans
laatften uit de beroemde Roomfche familie Altie- in Ongaryen aan den Donau, 12. mylen van Ofen,
ri , in de vorige eeuw verheven en ryk gemaakt van waar zy het land op contributie konden (teilen.
is ; nademaal hy het zelve geadopteert, en 'er de Zy wierd in het jaar 1705. van den keyzerlyken
voornaamfte amten van het pauilyke hof, 00k den generaal Glockelsberg met itorm verovert.
naam , titel en goederen van het huis Altieri aan gePAYERNE, PETEKLING , hooftftad van één dier
fchonken heeft. Uit deze famiiie was de kardinaal amten, welke het canton van Bern in het land van
deken en biflehop van Oftia , Fabncius Pauluzzi Vaud bezit.
beroemt, die 1726. geftorven is,
PAYTA, zie Paita.
PAULYNEN, waren ketters in Bulgaryen, die den
PAZ , kleine ftad in de provintie Charcas in zuidapoftel Paulus boven Chniius ftelden , en in den America, benevens een bisdorn, onder den aartsdoop in plaats van water vuur gebruikten. Zy zyn biflehop van Lima ftaande.
evenwelallengsjens van de zendelingen tot het RoomPAZENWELD, zie Pajfewalck.
fche geloof gebracht.
PAZÖZIM, kleine ftad in opper-Ongaryen, niet
PAULYNER-ORDE, anders 00k Minimi genaamt, ver van Temeswar.
hebben hun oorfprong omtrent het jaar 1450. van
PEBALGEN, kleine ftad in de Lyflandfche proFrancifcus /geboren te Paula, een ftad in Calabrien, vintie Letten aan een klein meir, 15. mylen ten
genomen, daar zy 00k dezen naam van gekregen noord-ooften van Riga gelegen.
iiebben. Daar zyn 00k Heremyten van S. Paulus,
PEBILS, vlek of kleine ftad in Twedale, inzuidwelke geeftlyke orde Paulus den Heremyt tot haar Schotland aan de rivier T w e d e , die zitting en ftem
patroon heeft, en 1215. van Eufebius van Gran in in 't Parlement heeft. Zy heeft 3. poorten, 3.kerOngaryen ingevoert is, 00k van paus Clemens V. ken, 3. ftraten en 3. bruggen, en legt 6. mylen ten
den regel van St. Auguftyn in 'tjaar 1308. gekre- zuiden van Edenburg.
gen heeft. Omtrent het jaar 1363. wierd deze orde
PECAJOS, zyn afgodifche prießers in Guiana in
van Paulus , biflehop van Vefprin , vernieuwt , Zuid-America.
en zy heeit veel klooiiers in Ongaryen bezeten, die
PECÇEREN , zondigen, dwalen, zieh vergrypen,
evenwel door de Türken verwoeit zyn. Daar is
PECETTI, ftad in Piémont, benevens den titel
noch een ander Congregatie van Heremyten van van een graaffchap.
St. Paulus in 'tjaar 1553/" in Spanjen en Italien opPÉCHAS, een kleine kopere munt in Indien,
gerecht.
PECHIA , kleine ftad in Servien in Ongaryen,
PAUMBURG, fchoon kloofter, benevens den titel aan de grenzen van Albanien , aan de rivier
van een aarts-diakenfehap in het aarts-ftift Saltsburg, Drin, 13. Ongerfche mylen ten zuiden van NoviBiet ver van Chiemfee, in het Beyerfche pleegge- bazar.
PECH-
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PECHLAKN, kleine oude ftad in nedcr-Ooftcnryk Hendrik van Saxen-Zeits, die ze naderhatid tegei
Neuftacl aan de Orla verwiffelde.
aan den Donau, daar de Erlaph daar in valt.
PEGIAN , klein landfchap in Amazien , aan de
PECQUENCOÜÄ, kleine ftad in Henegouw.en, m
Turkornannifche grenzen in Azien.
de Spaaniche Nederlanden.
. , ,
PEG NITS , rivier in Franckenland , die in het
PECULATÜS CRIMEN, is een misdaad , wanneer
markgraaffchap ßareuth aan het fteedje en amt Pe~
men lets van het geld of de mkomiten, die de re~ gnits onder aan den berg ontfpringt, waar op het
publiek toebehoren, vervremt.
vervahe flot Böhmerftein legt, loopt door het gcPECULIUM , hict al het goed dat een kind of bied en de ftad Neurenberg in de Regnits, en met
knedit voor zieh zelven teenemaal buiten het goed dezelve in den Mein.
van "den vader of heer bezit. (Dit is een term uit
PEGO, kleine ftad in 't koningryk Valencia.
de Roomfche rechtend
PEGU, koningryk in het noordlyke deel van het
PEDANT, is een perfoon die zomtyds redelyke
Schier-eyland
van'Indien, aan de overzyde van de
ftudie, maar flechte manieren heeft. Veeltyds betekent het een volkomen gcleerden gek , die Ganges in Azien, 't welk ten noorden aan Brama „
zieh evenwel inbeeld verftand te hebben. Daar ten ooften: aan Tunquin , ten zuiden aan Siam, en
van daan is de pedantery een gebrek ,*dat dikwils de ten weiten aan Martaban en Arracaon grenft. 't Is
fchoolvoffen of de wysgeren opUniverfitciten ,hoe- zeer ryk van Robynen. Tegenvvoordig bezit he£
wel men 'er genoeg van moet uitzonderen, aange- de koning van A va, en de in woners zyn afgodenwreven word, wanneer zy zieh niet naar de galante dienaars. De hooftftad en koninglyke relidentie
wereld1 kunnen of willen fchikken, of anders neus- Pegu legt aan de rivier van den zelven naam, en is
wyzig geleerd zyn, en voor 't overige meer werk een mime plaats.
PEGU, CAYPUMO, grote rivier in Indien, aan de
van vittery aïs van omgang met befchaafde luiden
of hoflyke manieren maken, ook zomtyds uit ci- overzyde van de Ganges in Azien, dit in het meir
genzinnigheid zieh kleden als hun voorouders ge- Chimay ontfpringt, en in de golf van Bengale valt,
P E G U , de GOLF VAN P E G U , zie Mart ah an,
daan hebben, en de land-dracht verachten.
PEIEUS, zie Peybus.
PEDDENBACH, een abdy in het Trierfche gebied,
PEIKS, zyn des Sultans edelknapen, die mutzen
by Poppart gelegen.
PEDELLEN, zyn zekere dienaars by de Univerfi- van geflagen goud dragen. Zy zyn 60. in getal, en
teiten, kamer- en andere hoge-gerichten, die den gaan op plechtige feeften naaft den groten heer,
rector magnificus ende profefforen met den ftafmoe- ook nemen zy de fmeekfehriften aan.
ten voorgaan en opwachten, en de orders van hun PEILA , kleine rivier in Sileiien, die in't vorftendomSchweidnits by de opper-Peiia ontfpringt,voor
principalen uitvoeren.
by de ftad Reichenbach loopt, en zieh by het dorp
PEDENA, zie Bib en.
PEDEO, rivier op het eyland Cyprus, die op den Wilckau met de Weiftrits verenigt.
PEILENSTEIN, flot in Hongaryen, den graaf Pal»
berg Olympus ontfpringt, en zieh by Famagufta in
fy toekörnende,
de zee ftort.
PEINA, kleine ftad en amt aan deFufe, beneveas
PEDIR , kleine Had aan de weftlyke kuft van het
eyland Sumatra in Azien, en de hooftftad van het een berg-flot, 3. mylen van Bronswyk, onder het
kleine koningryk Pedir, dat den koning van Achem bisdom Hildesheim behörende. Zy heeft voordezen
eyge graven gehad, en is een redelyke fterke pas 9
toekomt.
PEDRACA DE LA SIERRA, beroemt vlek in oud- riademaal zy in de moeraffen legt. Toen anno 1711,
de Luiterfche onderdanen van de Katholykfche bisCaftilien, 6. myl. van Segovia.
PEDRAGAN, PEDRAGAON , ftad in de Portugee- dommen op velerley wyze onderdrukt wierden,
fche provintie Beyra, aan de rivier Zezere, 10. m. bezettedende keur-Hanoverfche troepen deze plaats9
en ruimden z e , na dat de gefchillen bygelegt waren,
van Coimbra.
PEEL , grote en moeraffige landftreek tuffchen weder in, maar hebben ze naderhand weer bezet s
Brabant en Gelderland. Het land daar rontom word en 1725.de veitingwerken geilecht.
PEINE, kleine ftad inCourland, die de MoicoviPeeland genaamt, en begrypt de plaatzen Helmont,
Eindhoven, Roda, Mirloo, Aften, en Zevenoren ters in Maart 171c. met lift bemachtigden, en de Po»
3en daar uit dreven.
on der zieh.
PEITSKRETSMEN , tamelyke plaats in 't vorftenP E E N , zie Pene.
PEER , kleine ftad, benevens den titel van een dom Oppein in Mlefien.
PEITZ , heerlykheid , amt, en vefting in nedergraaffchap in 't bisdom Luik, in 't graaffchap Loots.
PEGASUS, was by de ouden een gevleugelt paard, Lufatien, aan een vaart van de Spree 5 een myl van
waar op Perfeus zat, toen hy Andromeda van het Cotbus, den koning vanPruiflen toebehorende. Zy
aee-gedrocht bevrydde. Het hiet gemeenlyk der legt in een moeraffigen grond, beftaat uit de bovea
Dichteren paard, wyl dejnvallen der dichters beho- en beneden vefting , en is noch nooit ingenomen.
ren vleugels te hebben, dat is fuel en vlug te zyn. Dicht daar by is een yzerwerk dat veel uitlevert,
PEG AU, ftad, flot en amt aan de Elfter, in de en hier omirent wonen noch veel Wendifche luiden,
Leipziger kreits in Meiffen, 3. mylen van Leipzig. die hun fpraak, kleding eri zeden tot noch toe beVoor dezen was deze plaats de relidentie van den houden.
PEKING, P£KELI 3 XUNTIEN, provintie in China,
geappenageerden en nu overleden hertog Frederik
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'Ole -ten noorden door den beroemden Chineefchen dâar men wonderwerkende Lieve-vrouwe-beelden
muur vangruotTartaryen afgefcheyden word, maar voorgeeft te hebben.
anders tuilchen de provintien Xanii, Hon an en XanPELGR;MS, ZO noemt men degenen die uit godtung legt, Zy begrypt 116. grore en kleine ileden. vruchf of wegens een gelofte een reys naar e.n H.
PEKING, PEQUIN , PEDSCHING, keyzeriyke reii- plaats doen, om daar hua gebed te verrichten. Zie
dentie en hookftad van China in de piovintie Pe- Bedevaart,
king. Voor dezen wierd zy Xuntien genaamt, en
PELINA, zie Pelycz.
is een der grootlte ileden van de wereîd, nademaal
PELLA, een Had in Macédonien in Griekenland,
haar omtrek volgens het byna ongeloorlyk bericht daar Alexander deGroot geboren is.
der nieuwe Reysbefchryvingen op 24. Duitiche myPELLA, een klein eyland van den Archipel, niet
3en, de vooritedcn nice gerekent, en het getal van ver van het eyland Scio.
het garnizoen op 210000. man , de o venge in woFELLA, was een kleine ftad in Judea, in den halners op over de 6, miilioenen men flehen begroot ven kam van ivjanafTe, en de Chnkenen hidden zieh
worden, In deze Had , die ink vierkant geboud is, daar op, die uit Jerusalem vloden, eer Titus dezelwonen de voorname ryks-amtenaren , koopluiden , ve belegerde.
burgers en foldaten, en zy word in de vooiitad, in
PELOPONNESUS, zie Morea.
de rode en zwarte Had verdeelt, waar van akyd de
PELOTON , PLOTTON , is een kleine hoop voeteene in de andere ingefloten , maar ieder even vv el volk van 40. tot 50. man, welke men tudchen de
met een byzonderen muur omringt is. De buken» Efcadrons llelt, om de rukeryte onderfleunen. Men
ite muur, die de voorftad omringt îs.wel 10, vaam plaatil ze OOK in de hinderlagen , in de défilées of
hoog, en zobreed, dat'er 16.man nevens malkan- enge wegen , of anderwaarts , daar men geen heb
der op kunnen ryden, hecft 12. poorten, aan ieder Efcadrons of regimenten brengen kam
ay de drie. In de rode dad wonen des keyzers bloedPELOTTE, is een klein rond en fnel fchip.
verwanten, miniilers, bywyven en gefnedene. De
PELTENBERG , MONS S. HYPPOLITI, proosdy in
2warte Had begrypt het koiilyke keyzeriyke rcfi- Moravien over de flad Znaim, wiens prooft gemydentie-flot , benevens een ichonen tuin , hoewel tert, en een prelaat van Moravien is, de Ridderlyke
de tegenwoordige keyzer meeftendeels wegens de kruis-orde met de rode Ster toekomende.
grote menigte volks, en wegens den flank -buken
PiELusiuM, de laatfle arm van den mond van den
Peking te Trantzfchyenne en Schochor zyn verblyf Ny , naar den kant van Arabien , aan wiens rechten
heeft.
oever voor dezen een beroemdeflad van den zelven
PELACH, kleine Had in Lyfland, onder Riga be- naam geliaan heeft , die naderhand Damiaten genotende.
noemt is.
PELAGIANEN , flammen van Pelagius af, die anno
PELYCS, B I L I S , flad en graaffchap in neder-On405. leefde , en ieerde dat Adams val hem alleen fcha- garyen, niet ver van Ofen.
de veroorzaakt had,ook dat de menfeh in geellelyPEMBA, flad en provintie in 't koningryk Congo
ke zaken een vryen wil had , waar door hy kon in Africa.
zakg worden. De Roomsgezinden geven dezen
PEMBA , PBNBA , groot eyland op de knfl vrai Zannaam 00k tegenwoordig aan dat flag van luiden, guebar.
waar van 'er anno 1708. in de Venetiaanfche Had
PEMEROCK, graaffchap in zuid-Wallis, in EngeBrefcia enige duizenden gevonden wierden, en die land , 't welk ten wellen aan Cardigan en Caermarin verfcheyde ftukken van depauslyke leer afvveken. then, maar anders overal aan de Icrfche zee grenii
Hun opperhooft was Beccareili, en deboeken, die Het is ryk aan koorn, weylanden, en iteenkolen.
van de foldaten van den Proteitantfchen Godsdienft De hooftflad Pembrock legt aan de golf van Milgedurende den oorlog mee ingebracht zyn, heb- fort , heeft een goede haven , en word door een
t e n 'er mooglyk aanleyding toe gegeven. On- flot befehut.
dertuflchen word deze zaak wegens de fcherpe InPEMSEY, haven in Engeland in Suflex, tuflchen
quifitie tot heden toe noch zeer onderdrukt , en Ebourn en Hafling.
de Hellingen dezer luiden zyn noch niet bePENCE , zie P enning-Sterlings.•
kent.
PENCKUNT, kleine ftad in Pruiffifch voor-PommePELAGOSA, klein maar gevaarlyk eyland, by na ren, aan het water Randou, aan de grenzen van
midden in de golf van Venetien.
de Ucker-Marck. • Zy heeft goede TifTcheryen, en
PELDEZIMO , vrye koninglyke Had in deBechiner hoort de Heren van Often toe.
kreits in Bohemen.
PENDA, zie Pemba.
PCLE MeiE, alles onder malkander, z on der orPENDENIS , zie Falmouth.
der. In een politiken zin word het gebruikt, wanPENE , vaarbare rivier , die in het Mecklen»
neer grote heren of derzel ver Miniilers te zamen kö- burgfche gebied uit enige meiren ontfpringt , zieh
rnen , en geen rang onder elkander in acht nemen. met den weftlyken arm der Oder, die den naam
Zo is het te Utrecht by het laatite Vredens-congres Pene aanneemt, verenigt, en niet ver van WoJgaft
onder de Miniilers veritaan.
in de Ooftzee valt.
PELGRIMATIE, is by de Roomsgezinden eengod-

PENEMUNDER SCHANS , legt in den hoek op het

vruchtige bedevaartnaar Loretto, Romen, S. Com- eyland Ufedom, daar de rivier Pene in de Ooftzee
poftella, Czenitochow in Polen en andere plaatzen, valt. Den 22, Augufty 1715. wierd zy door de
M m mm
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noordfche Geallieerden ftormenderhand verovert,
en de Zweedfche bezetting aan ftukken gehakt, is
ook in den vrede Anno 172.0.den konmg vanPruisien overgelaten.
.
PENETREREN, door dringen, een zaak 11a naauw
©verleg wel begrypen.
PENEUS, grote rivier in Gnekenland, die zieh in
de golf van Salonichi ftort.
PENGAB, zie Lahor.
PÉNICHE, PENNICHE , gefortmceerde Had en îlot

PEN.
waard is, en ook twelve pence genaamt word. Six
pence is een halve fchelling of 6* ftuivers. Fourpence of Groat maakt 4. en Three pence 3. ftuivers.
PENNON DE V E L E Z , goedeveiling van Barbaryea

in Africa, op een klein eyland, benevens een goe*
de haven ; de Spanjaarden toekomende.
PENNY, een Engelfche zilvere munt, omtrent
een ftuiver bedragende.
PENNY-POST, DE STUIVERS POST, is een gemak-

benevens een fchans die de haven dekt, in de Por» iyke poft voor de grote ftad Londen , nademaal
tugeefche provintie Eftremadura aan de Atlantifche- men voor een ftuiver een brief of pakje, dat niet
boven een pondiweegt, niet alleen van 't een eind
fcee, 12. mylen van LirTebon.
PENIG, ftad, flot en amt in Meißen, in de aarts- der ftad tot aan *t ander, maar ook tot 10. Engel»
bergfehe-kreits, 2. mylen van Che mints en 6. van fche mylen buiten de ftad zenden kan. T o t dien
Leipzig, zy is een keur-Saxifch leen, hoort de gra- einde zyn in ieder quartier van de ftad zekere poft»
ven van Schönburg t o e , en is Anno 1711. by na huizen beftemt, om de brieven en paquetten op
alle uren van den dag aantenemen. De gene die
gants afgebrand, en nu weer fraai opgeboud.
den brief of het pakje afvaardigt, betaalt een ftuiPENINSULA, CHERSONESUS ,PRESQU'ISLE , SCHIEREYLAND , is een land dat byna van aile kanten, doch ver , maar gaat het buiten de ftad, zo betaalt die $
welke het ontfangt, noch een ftuiver.
Diet rontsom van 't water omringt word.
PENRETH, vlek in de provintie Cumberland in
PENIS COL A , veiling op de kuft van Valencia in
Spanje, die de Franfchen in den vorigen oorlog al- noord-Engeland, 14. mylen van Carlile.
PENS A COLI , zie Penfacola,
tyd ingehad hebben, niet tegenftaande by na gants
PENSEE, een zinryke gedachte, of vcrftandige
Valencia onder de gehoorzaamheid van koning Kainval.
rel III. gebracht was.
PENSEN, zie Panrxen.'
PENNA DI FRANCIA, ftad in *t koninglyk Leon
PENSIOEN, is dat gene wat men iemand jaarlyks
in Spanjen, tuflchen Alva de Tormes en' Cividad
Rodrigo, daar een wonderwerkent iieve vrouwen tot zyn onderhoud geeft, of wat een voril een ze«
beeîd is, waar heen jaarlyks grote bedevaarten ge- ker perfoon toelegt, op dat hy het vorftlyk belang
in acht neme, of het gefchied ook wel om zyn er»
fchieden.
PENNA DE ST. ROMAN , ftad in een fchone en kentenis en gunft te betonen. Penfioen hiet ook
vruchtbare vlaktc, in 't Spaanfche koningryk Leon, wat men weeklyks in een ordinaris of voor het:
4e hertogen van Infantado toekomende, 11. mylen eten betalen moet, daar van daan hiet Penfionaire
zo veel als een koftganger, of die een traktament
van de ftad Leon.
PENNAFIEL , ftad in oud Caftilien aan een hogen trekt.
PENSIONARIS, ieder ftad der provintie Holland
fcerg, op^ wiens top een fterk (lot;.legt.,. Zy is.de
hooftftad van een burggraaffchap , waar van de heeft haar eigen penfionaris, wiens amt in enige
oudfte zoon van den hertog vaà Ofibna den titel fteden daar in beftaat, dat hy zvn goeddunken zegt
voert, legt'aan de Duraton,o. mylen van Vallado- omtrent het geen de belangen der ftad, of ook wat
den gantfehen ftaat der provintie betreft. De penlid.
PENNALisMus(groentjes-fchap)was voor dezenop fionariffen voeren het woord voor de fteden in de
«le Duitfche Academien een zekere dienftbaaarheid, vergadering der Staten van Holland, gelyk de Synvolgens dewelke de nieuwelingen een jaar lang de ou- dici in Duitfland : in den raad houden zy het prode ftudenten moeften oppaflen, en zieh zeer qualyk tocol , doen de voorftelling, zamelen de ftemmen
en fchimplyk van hen handelen laten. Deze onma- in, en fteilen de beiluiten op. Zy moeten wel er»ierlyke handeling is in de jaren 1662. en 1663. varen zyn in de ketiren en gewoontes der fteden,
-door gants Duitfland door de overigheid afgefchaft. en den ftylvan het hof, nademaal zy in de gewichPENNA MAJOR, ftad in Portugaal in de provintie tigfte zaken en bezendingen gebruikt worden. BeBeira, heeft een fterk flot op een berg, en legt 9. halven deze is 'er een, dien men Raad Penfionaris
noemt, die de eerfte minifter van de provintie Holmylen van Guardia.
PENNARANDA , ftad in 't Spaanfche koningryk land is. Hy heeft geen geldende ftem in de vergaLeon, en de hooftftad van een graaffchap van den dering der ftaten van deze provintie, daar hy zyn
zitting aan de tafel der riddersneemt ,maar hy doet
aelven naam, 7. mylen van Salamanca.]
den voorftel van de zaken, waar over geraadpleegt
PENNICHE * zie Ptniche.
PENNING , is in opper-Saxen het izde deel van zal worden. Hy vordert en zamelt de ftemmen
een grofchen. Een lichte penning is het 4de deel der fteden i n , zet de befluiten der ftaten op 't pa»
van een Creutfer. In Holland is een pennifig een pier, leeft dezelve voor, opent alle de brieven die
aan den ftaat gezonden worden, houd onderhanlialve duit.
PENNING-STERLING , of PENCE , is een kleine deling met de buitenlantfche minifters en gezanten
lilvere munt in Engeland, waar van 'er twaalf op over de voorvallende ftaatszaken, draagt zorg voor
ten Engelfche fchelling gaan, die twaalf ftuivers de inkomlten > en voor de handhaving van recht
*" en
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en gerechtigheid, gelyk ook voor alles wat tot wel*
varen dcrprovintie vereifcht word. Hy woont het
collegia der gedeputeerde raden by, die de fouvereiniteit in 't afwezen der ftaten verbeelden, en is
een altyd durende gedeputeerde aan de Staten Generaal der Vercnigde Nederlanden. Hy woont ook
alle de beraadüagingen des gezamentlyken adds der
provintie by, en voert het woord voor hen by de
ftaten. Zyn amt duurt maar $. jaren , en wanneer
4eze verftreken zyn , beraadflagen de ftaten , of hem
dat amt van nieuws weer opgediagen zal worden
of niet, maar het eerfte word altyd befloten. Dit
gewichtige amt word tegenwoordig door den heer
van Slingeland bekleed.
PENSYLVANIA, een ftuk lands van nieuw-Zweden
In Canada,'t welk Anno 1681. den quaker William
Pen(wiens vader b'eeriyke goederengehad heeft, die
hy in de Parlaments troublen onder Karel I. verloren had) van koning Karel II. van Engeland als tot
een beloning gefchonken, en naar zyn naam geDoemt wierd. De ftad, welke de quakers daar in
geboud hebben , hiet Philadelphia, en wylen de koninginne Anna van Groot-Brittannien heeft him
noch niet lang geleden verfcheyde privilegien vergunt, om de poiityke regering daar naar hun eigen
welgevallen te fchikken.
PENTAGONUM , een vyfhoek, is een figunr die
men gemeenlyk in de citadellen gebruikt. 't Is een
veelhoek van 5. zyden, die vyf hoeken maken ,
waar van ieder tot oprechting van een baftion bequaam is.
PENTAPOLIS, was een îandfchap in Syrien, tuffchen het beloofde land in Arabien, had zyn naam
van de 5. fteden Sodoma, Gomorra, Adama, Seboim, en Bela ofZoar, welke 4. eerfte God om
hare zonden met vuur uit den Hemel verdelgde,
maar de laatfte om de"%vroumenLoth verfchoonde.
PENT*TEUCHUS, IS de naam, dien deGrieken,
gelyk ook de Latynfche Godgeleerden aan de 5.
boeken van Mozes geven.
PBNTELA , een kafteel in Ongaryen , 2. mylen
beneden Ofen aan den Donau,
PENTLAND,of PiCATLAND-FyRTH,een zee-engte
van de Caledooniiche-zee, tuffchen Schotland en
de Orcadifche eylanden. Zy is zeer eng, en we»
gens de fteenklippen gevaarlyk.
PENZIN, kleine ftad in voor-Pommeren, 3. myl.
ten zuidweften van Wolgaft.
PENZLIN, kleine ftad in 't hertogdom Mecklenburg, z. mylen van nieuw-Brandenburg.
P E - T E , een ibort van zeer lichte lloepen, waar
van zieh de Venetianen bedienen. Zy zyn zeer
fnel in't varen, weshalven men ze gebruikt als men
vaardig een poft overbrengen wil.
PEQUICOURE, een ftad in Henegouwen,3.mylen
van Douay.
PEQUIN , zie Peking,

PERA, vlck in Romania, en zo dicht aan Galata,
cîat het maar door enige kerkhoven daar van afgezondert word. Het word onder de voorfteden van
Conftantinopel gerekent, en de haven legt 'er maar
tuffchen beyden. Hier wonen yeel Chriftenen ,
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maar inzonderheid alle Chriflelyke gezandten, uit«
genomen de keyzerîyke, de Poolfche, en die van
de republiek van Raguia, die te Conftantinopel wonen.
PERA, kleine ftad aan de weftlyke kuft van het
half eyland Malacca in Azien, zy is de hooftftad
van het kleine koningryk Pera, dat den komng van
Siam toekomt.
PERAJI , worden in het îandfchap Guayana m
atmd-America de priefters genaamt, die by de Guayaners in groot aanzien zyn, en wel voornaamlyk
daarom, wyl zy volgens hun voorgeven zeer vertrouvvlyk met de duiveîs Wattipa en Jarakin weten
om te gaan, van de welke deze Guajancrs dikwils
bont en blaauw geflagen worden.
PERASTINEN, zie Paßrovichi.

PhRASTO , kleine Turkfche ftad in Romanien,
aan de zee van Marmora
PERCACACCA , berg in Pern, op wiens top de lacht
ten hoogfterrfchaadlyk en ongezond is.
PER CASSA betaîen,hiet met gereed geld bellen
PERCATTI, zie Porca.

PERCHE, provintie in Vrankryk, die ten ooftea
aan Beauce, ten noorden aan Normandyen, ten
weiten aan Maine, ten zuiden aan Vendomois en
Blaifois grenft, Zy is zeer vruchtbaar aan koorn en
weylanden,en word in opper~en neder-Perche verfleelt.
PERCHINGEN, zie Berchingen.

PERDOU, een Malabarifche zilvere munt op de
kuft Coromandel in ooft-Indien.
PE&ECOP, zie Precop.

PERECZAS,kleine ftad in opper-Ongaryen, en de
hooftftad van het graaffchap van den zelven naam*
PEREGRINEREN, reyzen, vreemde landen bezien<
Daar van daan Peregrinatie een reys.
PERLMTORIE, betekent onverfchuyflyk, ten testen m aale, zonder verder uitftel Daar van daan
Citatio Peremtoria, een onuitzetlyke dagvaardiging
voor 't gerecht, ÔÀQ geen verder uitftel vergunt als'
de gene die in de dagvaardiging gemelt is.
PERESLAW RESANSKI , een nieuwe ftad in het

Mofcovitifche vorftendom Rezan , aan de rivier
Occa, 20. Duitfche mylen van Colomna.
PERESLOF , grote ftad in de Ukraine den Kofacken toekomende, benevens een flot, dat de Moskoviters toehoort, die 'er een waiwode op houden,
iz. mylen van Kiow.
pEREWOLozNA,fterke ftad in de Ukraine aan den
Dniper, daar de Zweedfche veldheer Löwenhaupt,
met zyn corps dat hy commandeerdej zieh na de
flag by Pultawa in 't jaar 1709. aan den Mofcoviters5
overgaf.
PERFECT , volmaakt. Perfedie, volkomenheidl
Een zaak tot perfectie brengen, hiet een zaak ten
einde brengen. Zieh perfectioneren hiet, zieh ergens in volkomen vaardig maken.
PERGA, P I R G I , tamelyk woefte ftad in Caramanien, in klein Azien.
PERGA MO , ftad in het eigentlyk zo genaamde
Natolien in Azien.
PERJ ASLOF , zie Pereßof.
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P£RicoN,zyn driekleinerotsachtige en onvrucht- Sibérien en de zee-engte van de Waygats gelegen
bareeylanden in de zuid-Zee by America, 2. mylen De hooftftad daar in hiet Solokarnskoy.
PERNAMBUCO, FERNAMBUCO, een Capitany van
van Panama.
de Portugezen in Brazilien, in zuid-America, längs
PERICULEUS, gevaarlyk.
de zee, daar een grote menigte zuiker en BrazilienPERICULUM IN MoRA.bctekcnt wannecr de zaak hout van daan gehaalt word, welk laatfte daaroni
£een uitftel lyden kan, maar op ftaanden voet ge- van de onwetende Firnebock genoemt word,
fchieden moet,zo men daar door met m gevaar en
PERNAU, ftad in het Eftlandfche landfchap Wyefchade komen wil. „ , .
, T
,
ke in Lyfland, aan denmond van de rivier -Pernau ?
PERIGNAN, kleine ftad m neder-Languedoc in in den Rigifchen zeeboezem. Zy is beveftigt, heeft
het bisdom Brizie aan het meir Vendras, 4. Franfche een fterk flot en een goede haven , benevens een
mylen ten noord-ooften van Narbonne.
fterkenhandel in koorn. Zedert het jaar 1617. heeft
PERIGORD, provintie in'tgeneraal-gouvernement zy de kroon Zweden toebehoort, en anno 1699. is
Guiennne inVrankryk, dat ten noorden aanAngou- de Univerfiteit, van Dörpt naar deze ftad verlegt;
mois, ten zuiden aan Agenois, ten weftenaan Sain- maar 1710. hebben de Mofcoviters de plaats verotonge, en het eigentlyk zo genaamde Guienne, ten vert, en in den Nyftädtfchen vrede 1711. behouooften aan Quercy en Limofin grenft. 't Is een den.
bergachtig land , waar in men veel yzer-mynen,
PER NECK , Culmbachs marktvlek in Franckenmineralebronnen, en caftanjen vind. Men verdeelt
land.
het in opper- of w i t - , en in neder- of zwartPERNES , kleine ftad in Artois in de NederlanPerigord.
PERIGUEUX, hooftftad van Perigord aan de rivier den.
PERNEWITS, kleine ftad in de Middelmarck, 3,'
He. * Zy he'eft een fenechauflee, een prefidial, en
een bisdom, onder den aartsbiflchop van Bourdeaux mylen van Brandeburg.
PERNO , middelmatige ftad in de Zweedfche probehbrende.
PERINGEN , bergfteedje in de Elboger krcits in vintie Nyland aan den Finlandfchen zeeboezem. De
grootiie handel, dien zy dryft, is met gedroogde
Bohemen , daar een tin-myn is.
PERIODUS , een zinfnyding in een redevoering, vilch.
PERNOCTEREN, overnachten, een nacht op een
van den eenen punt-ftip tot den ander. Anders be-»
tekent het 00k de onverzetlyke itaatwiffeling der plaats blyven.
PERNSTEIN, flot in neder-Ongaryen.
ryken en-heerlykheden.
PERONNE, ftad aan de rivier Somme inPicardyen^
PERIPHERIA of CiRCUMFERENTiE , word in de
weke zo wel wegens het omleggende moeras,.als
wiskunft de omtrek van een cirkel genoemt.
PERISTASI , kleine Turkfche ftad in Romanien, 00k wegens haar werken voor een goede veftingte
houden is. Zy wierd anno 1711. noch meer geforaan de zee van Marmora.
PERL AN A , rivier in het hertogdom Milaan , die tificeert.
PEROREREN , een openbare redevoering van de
tulTchen het meir van Lugano en het Comer-meir
ontfpringt, en in het laatfte valt, daar het eyland ftoel houden., 't welk gemeenlyk in de fcholen vaa
Comaiina legt.
,
*•// t \
de leerlingen gefchied , om zieh in de RedeneerPERLEBIRG, hooftflad van' het- landfchap Prie- kunft te oeffenen. En die dat doent, worden Perognits in de marck Brandenburg, aan de kleine rivier ranten genoemt.
Stepenits, 15. mylen vanBerlyn. Zyis welbewoont,
PEROUSE. , een van de Waldenzer valeyen , die
en w el tot den koophandel gelegen, heeft v eel lake- zieh van de veiling Peroufe tot derdehalf mylvanPimakers , en de tolvryheid te Lübeck.
gnerol uitftrekt , heeft voor dezen onder Savoyen
PERLEN BUR6 , ftad en reiidentie der graven van behoort, maar is evenwel van 1631. tot 1713. in
Witgenftein-Perlenburg, 6. mylen van Marpurg.
Franfche handen geweeft. In dit dal hebben de
PERLUCK, een grote ftad in de Ukraine, de Co- Waldenzers 4. verfcheyde gemeentens of kerken,
fa ckentoebehoren de, 33. mylen van Bialogorod.
naamlyk die vanVillara, van St.Germain, Pramcl,
*' PER MAJORA (te weten SUFFRAGIA) verkoren Pinache en Chapelle, tot welke laatfte 00k die van
worden , betekent door de meefte ftemmen ver- Pomaret en Mear gerekent worden. Deze 4. Gekoren worden.
meentens behoren met de drie, die in het dal van
PERMAVELECK , ftad in 't hertogdom Permski in St. Martin gevonden worden , onder een Claffis,
ooft Mofcovien, aan de rivier Kama.
dat Claffis Vallis Perofe S. Martini ; of in *t Franfch ,
PERMEN, zyn kleine vaartuigen, gelyk de Gon- le Colloque du Val de Peroufe en de St. Martin gedels, en men gebruikt ze teConftantinopel, Galata noemt word. Zy ftoot aan de grenzen van Dauphien andere plaatzen om over te varen.
né, en daar in legt Peroufe een open vlek, 2. my.. PERMESO , kleine rivier in Livadien in Grieken- len ten noorden vanPignerol, aan de rivier Cluflbn»
land, die op den berg Helicon ontfpringt, en zieh Het daar by Ieggende fort wierd in den vorigen
in het meir van Livadien ftort.
oorlog geflecht, maar de Franfch en hebben het, toen
PERMIA W E L I C K I , lie Permski.
zy in 't°jaari707. Italien moeften ruihien ,;weer tot
r PERMISSIE , vrytieid-, verlof, vergunning. Per- dekking hunner grenzen opgeboud, en i7o8.wierdt
mitteren, to eft aan.
het door den hertog van Savoyen en deszelfs BondPERMSKI , PERMIA WELICKI , GROOT PERMIA, genoten ingenomen, 00k in den Utrechtfchen vreJhcrtogdom in ooft Mofcovien aan de grenzen van de 1713. aan Savoyen in eigendom afgeflaan.
PE-

PER,
P E R Ö U S E , lit

Perugia,

en na zyn dood Efref by de T ü r k e n byfhnd gemocht
en daar is menigmaal van een vergelyk gemompelt '
hoe we] altyd met verfchillende tydingen, waar van
de tyd de zekerheid en het Hot meet ontdekken
P E R P É T U E L , of IN P E R P E T U U M , a l t y d , eeuwig- (eindelyk heeft zieh de pnns Tachmas weer o p
d u r e n t , ineeuwigheid.
den T r o o n herfielt).
PERPIGNAN ? Franiche hooftftad van het graaffchap
P E R S O N A L I E N , biet zo veel als de îevensloopvan
Rouffillon aan de rivier T e r . Z y is fchoon, groot een geitorven p e r i b o n , maar peribnalien verhandeen weibeveftigt, heeft eenzeerfterkflot op een rots, l n , hiet iemand in zyn eer aantaften.
benevcns een univerfiteit, en een bisdom, onder
PERSONALITER , perfoonlyk, in eigen perfoon.
den aartsbiffchop van Narbonne behorende ; zy word
P E R S P E K T I V I S C H E A F T E K E N I N G , hiet in de v e in 't gemeen voor den ileutel der kroon Vrankryk ftmg-bouwkumt de figuur, die de hoogte en breedtegen Spanje gehouden.
te der veitmg-werken, zo als zy in 't 00g vallen,
P E R P L E X , verwart, o n t r o e r t , bedroeft.
met verkortelmienafbeeld, en kan maar van voren
P E R RENOMMÉE , by naam en r'aam. Alzo zegt gemeten worden.
men , deze is m y maar per renommée bekent,
PSRSUADBREN , overreden , bepraten , daar van
dat i s , ik ken hem niet peribneel, maar ilechts van daan perfuaiiones , allerhande overredmgen.
naam.
P E R T H , kleine provintie in noord-Schotland, tufP E R S A N T E of PSANTE , vaarbare rivier in achter- fchen Strathern, F i f e , A n g u s , en Gouwrée. D e
P o m m e r e n , die niet wyd van nieuw Stettyn uit het hooftftad Perth of Jounftown legt aan de rivier
meir Pagufet ontfpringt, en'by Collberg in deOoft- T a y , waar over 'er een brug legt.
zee valt, daar zy de haven m a a k t , waar uit koopF E R T I N E N T I E N , zyn itukken die tot een zaak
vaardyfchepen van 200. laft kühnen afvaren.
noodwendig en eigentlyk b e h o r e n , zonder dewelP E R S E of PRESE , kleine rivier in de provintie ke niets volkomen kan zyn.
L e t t e n in Lyfland, die by Kochenhaufen in de D u P E R T O I S , klein landichap in Champagne ront o m
na valt.
de Marne.
PFRSIAANSCHE Z E E , of P E R S I A A N S C K E ZEEBOEP E R T U I S , aanzienlyk vlek in Provence in Vrank7..EM, is een deel van den Oofter O c e a a n , die zieh ryk , vierdehalf myl ten noordooften van Aix.
längs de Perfiaanfche kuit van den zee boezem by
PËRTUIS BRETON,
zicBreton.
O r m u s t o t aan den mond van den Indusftroom
P E R T U I S D ' A N T I O C H E , zie Antlochm.
uitftrekt.
P E R T U I S , LE C O L DE P E R T U I S , is een pas over
P E R si EN , een van de voornaamfte koningryken hetPyreneefch gebergte, tuïfchen Rouffillon e n C a in A z i e n , dat ten weilen aan 'tAziatifch T u r k y e n , talonien.
ten ooften aan het ryk van den groten M o g o l , ten
P E R U , grootkoningryk in zuid-America, ' t w e l k
noorden aan Mawaralnahra , de Cafpifche zee en ten noorden aan P o p a y a n , ten zuiden aan Chili en
G e o r g i e n , ten zuiden aan den zeeboezem van Bal- Paraguay , ten ooften aan het onbekende A m a z o fora en Ormus en aan de Perliaanlche zee grenir. nen land, en ten wellen aan M a r d e l S u r grenft. ' t l s
s
t Is een vruchtbaar land aan koorn , moesvruchten, 72.mylen lang en 25.breed, men verdeelt het in 3 ,
boomwol en zyde. M e n verdeelt het gemeenlyk grote provintien of audientien , welke zyn het eiin 15. provintien, welke zyn Scirvan, Adirbeitzan, gentlyk zo genaamde P e r u , Q u i t o , en los Charcas
Irvan , Kilan , Tabareflan , Choraian , Chuiiftan, of la Plata, 't Is een zeer heet maar vruchtbaar
F a r s , Kirman , Mazeran, Send, T e r a c h , - A g u m i , l a n d , inzonderheid van zuiker, b o o m w o l , boomSitiiftan en Sabluftan. D e koning van Perzien word vruchten , k o o r n , o l i , en voortreflyken wyn. FranS o p h i , Sephi en Schach genaamt. D e inwoners zyn cifcusPizaro heeft dit land 1533.onder SpaanfchegeM a h o m e t a a n s , van de fekte van H a l y , daar in t e - hoorzaamheid gebracht , en de grootfte r y k d o m ,
gen deel de T ü r k e n de fekte van O m a r toegedaan dien de Spanjaarden daar van daan halen, beftaat in
z y n , evenwel zyn 'er 0 0 k veel Armeniers, e n o o k goud , silver , quikzilver , vermiljoen en Smaragenige Roomsgezinden in dit ryk. Zedert korte j a - den.
ren is in Perzien een grote ftaatswiileling voorgevalP E R U , D E Z E E VAN P E R U , is een deel van de
l e n , want de oude Sophi van al te grote tyranny in M a r del S u r , en llrekt zieh längs de kuften van Pede regering befchuldigt w o r d e n d e , zo voegde zieh ru van d e Nacht-Evenings finie tot d^n keerkrink
de Tartaarfche voril van Candahar, meeft onder den van Capricornus uit.
naam van Mir-weis bekent , by de weerfpannige
P E R U G I A , PEROUSE , hooftllad van 't landfehap
Periianen, veroverde de Had Ifpahan, ftiet denzel- Perugino in den kerkelyken Staat, niet ver van den
ven van d e n t r o o n , en 20 men de meefte berichten T i b e r , welke taamlyk groot en volkryk is. Zy is
geloven mag, hield hy hem te Bagdad gevangen, na de belle ftadt in deerflanden van St. Pieter, en heeft
h e m geblind , en zyn gemalin benevens 17. kinde- een citadel, benevens een Genootfchap van geleerren vermoord te hebben. D e enige overgebleve de luiden. Dicht by de Had legt het grote meir L a prins en tegenwoordige Sophi Schach Tamas ( of ge- go di Perugia. ,
iyk in het Ruffifch Manifeft itaat Fafchmafib genaamt)
P E R U G I N O , pauflyke provintie , die ten weilen
heeft zieh naar Tauris gefaiveert, en zoekt met he- aan Tofcanen, ten zuiden aan O r v i e t a n o , ten 00huljp der Ruften den vaderlyken T r o o n te herwin- ften aan de hertogdommen Spoleto en Urbino, ten
n e n ; daar en tegen heeft de befaamde Mir-weis, noorden aan het graaffchap Citta Caftellana grenft,

P B R P E N D I C U L A I R , n o e m t t n e n h e t g e n e , datlynrecht op lets valt of geboud is, en rechte hoeken
maakco

Mm m m 3

?LZ'

60

PER. PES. PET.

PERULO'NGA, fchoön kloofter boven LifTabon, 't
welk in de vorige eeuw geboud, en met heenyKe
inkomften voorzicn is.
,
a- j
PESARO, grote, en na de oude wy.e beveftigde
ftad, benevens een bequame haven in het hertogdorn Urbino in den kerkelyken Staat aan den mond
van de rivier Foglia. Zy is de refidentie van een
pauflyken Legaat en een bifTchop die onder den
aartsbiflchop vanUrbino ltaat.
PESCABARA, fterke en zeer gewichtige pasmServien in Ongaryen, by het eyland Orlova, waar by
de Donau zo naauw toeloopt, dat hy kan geiloten
PESCARA, kleine ftad inNapels in Abruzzo citra,
aan den mond van de rivier Pefcara in de golf van
Venetien , is redelyk beveftigt , en heeft naar den
zeekant een goed kaftecl. Het daar toe behorende
land voertdentitel van een Markgraaffchap, en hoort
het huis Avalos toe. Het wierd 1707. van de keyzerlyken verovert.
PESCARA, rivier in Napels in Abruzzo, die in 't
Apennynfehe gebergte ontfpringt, en zieh in de golf
van Venetien (tort.
PESCARA , Had in het landfchap Zeb in Biledulgerid in Africa, wiens inwoners wegensdeveelfcorpioenen des zomers de ftad moeten verlaten, en op
het land wonen.
PESCARUOLO, kleine ftad inhetMilaneefche graaffchap Cremona. Zy legt tuiîchen de ri vieren Oglio
en Demon, en hoort den Marquis Maggio toe.
PESCE, een kopere munt in Indien, waar van 'er
54. een zilvere Rupia maken.
PESCHIERA , veiling in het Verooneefche gebied
op een klein eyland , dat het meir van Garda en
de rivier Mincio maakt, den Venetianen toekomende. De lucht word 'er gezegt zeer ongezond
te zyn.
PESCIA, kleine rivier in 't Horentynfche gebied,
die zieh in den Arno ontlaft.
PESEGUERO, klein eyland aan de kuft van Alentejo in Portugaal, waarom noch 4 of 5. kleine eylanden leggen.
PESENBERG , fchoon flot of marcktvlek in opperOoftenryk , aan den Donau , tegen over de ftad
Yps.
PES EN ECK , middelmatige ftad aan het water
Gams, dat niet ver daar van daan in de Orla
loopt, in Oofterland , hoort onder 't Altenburgfche, en den hertog van Saalfeld toe.
PESO, zie ftuk van Achten.
P E S T , ftad benevens een graaffchap van den zelven naam in opper-Ongaryen aan den Donau, tegen over Ofen, die anno 1686. door de Chriftenen
verovert wierd.
PESTÖN , een plaats in Ongaryen, aan de rivier
Waag , 2. mylen boven Freyftadt , daar een goed
en warm gezondheids bad is.
PETACHE, zie Patache.

PETAPA", groot vlek in de provintie Guatimala in
noord-America, heeft jaariyks een beroemde jaarmarkr, die wyd en zyd van de koopluiden bezocht word,
PETAPOU, kleineftadin Ooft-indien in Azien, aan

PET.
de kuft van Coromandel, aan de grenzen van het
koningryk Golconda» word van Moren en Hollanders bewoont, en hoort den koning van Golconda
toe. Zy legt 3. mylen van Mafulipatan, zuidwaarts,
en de Hollanders hebben 'er een kantoor.
PETARDE , is een uitgeholt ftuk metaal, by na in
de gédaante van een hoed, 7.of8.drum diep, en 5.
duim aan het mond^at wyd. De diameter van de
üaartfehroef is anderhalf duim, het gewicht van het
metaal 55. tot 60. pond, en daar word omtrent 5,
pond kruid tot de lading vereifcht : evenwel zyn
enige petarden noch groter. Zo dra men de petarde geladen heeft , doet men 'er een ftuk van een
plank over heen, dat aan de buiten zyde met een
yzere plaat bedekt is, en net in het mondgat paft.
Dan fmeert men de openingen met was, pik, enl. toe,
en draagt de petarde naar de plaats die men wil laten fpringen. Daar na voegt men de plank dicht
aan de poort, en fteekt de petarde met een voetzoeker aan, op dat de gene, die ze los brand, tyd
heeft om zieh weg te maken, maarde petarde word
op een dikken, met yzer bellagen, paal gefchroeft,
om vaft te itaan. Men laadze niet heel vol van
buskruid , maar men vult het overige met hooi.
Zie Marhem. Woordtnb.
PET^U, oude ftad in neder-Stiermarken, aan den
Donau, 12. mylen van Grats, den aartsbiflchop van
Saltsburg toekomende.
PETERBOROUGH , kleine ftad in Northampton in
Engeland, aan de rivier Neane of Nine. Haar biffchop ftaat onder den aartsbiflchop van Canterbury.
PETERKAU, zizPetrikow.

PEThRLiNG, ftad in Zwitzerland in het land van
Vaux, het canton Bern toebehorende, dat'overhet
geeftelyke ftift aldaar een amtman aanftelt.
PETERLINGEN, ZIG Petershaufen.

PETERMäNNCHEN , ( Pietermannetje ) een keur
Trierfche munt, waar op St. Pieter met den fleutel
ftaat, waar van'er drie een goedebatzen of 10. lichte penningen , en 2. drie dubbele of zes enkele in
Frankenland aan den Rhyn en aan de Moezelzo veel
als 5. Frankforter Albus of een half kopftuk gelden ,
en na het Saxifche geld i.grofchen 8. penningen bedragen.
PETERSBERG , fterk Hot in de Nederlanden, niet
ver van Maaltricht, op een hogen berg, die gants
uitgeholt en vol verwulfzels is.
PETERSBERG, hoog gebergte by het vlek MarckBergel in Franckenland, waar op in oudé tyden een
kerk van St. Pieter geftaan heeft.
PETERSBERG , voor dezen Lauterberg, flot en amt
op een hogen ronden berg van denzelvennaam , in.
een grote vlakte, 2. mylen van Hall, in de Maagdenburgfehe Saal-kreits. Voor dezen was het een
beroemt klofter van reguliere kanunniken , dat 1540.
door keurvorft Joh. Frederik I. van Saxen gefeeuîarifeert-, en in een amt verwiflelr wierd , maar
anno 1697. den koning van Pruiflen is overgeîaten.
PETERSBERG , zo hiet de Citadel, die op een
berg by Erffurt in Thüringen legt, en een fchoon
Benediktyner kloofter heeft,

PET.
PETERSBURG * Wet Let fterke flot te OsnabrugJ heeft, Dere plaats is het flamhuis van het voordaar de biffchoppen op wonen.
name adelyke geflacht Petkum, in 't Holfteinfche"
PETERSBURG, zie St. Petersburg.

P E T R A , zie Arach.

PETERSBURG , een fchoon en groot vlek op het
pETRiKOWjftad in groot-Polen,in het waywoodeyland Femern in Holftein.
fchap Siradien, niet ver van de rivier Pilcza. Zy j s
PETERSBURG, flot en markt-vlek in de Satzer» met een goeden mutir omringt, heeft 2. koninglyke
kreits in Bohemen.
Paleyzen, en veel andere prachtige gebouwen, ook
PETERS-GERICHTE , is in het Hennebergfche en is zy beroemt wegens het grote Tribunaal of rykshier en daar in Franckenland een byzonder gericht, gericht, dat nu volgens een wet, in 't jaar 1676,
dat in 't gemeen alle jaar op St. Pieter van de amp- gemaakt, hier het gantfche jaar door gehouden
tenaren en onderdanen met zonderîinge plechtighe- word, en waar toe alle 2. jaar nieuwe raadsheren
den gehouden word, om kermis te nemen van de verkoren worden.
kleine misdaden, en dezelve te rlraffen, ook voor
PETRINA, goede veiling in Croatien in Ongahet toekomende het een en het andere goede règle- ryen, daar zieh de rivier Petrina met de Kulp verment te maken.
enigt.
PETERSHAGEN, kleine Had en droft-amt aan de PETRINEN,ZO worden de geeftelyken genaamt die
Wefer in 't vorftendom Minden, benevens een Hot, in geenMunnike-Orden zyn,en evenwel misdoen,
den koning van Pruiflen toekomende. Hier wierd en worden gemeenlyk de Capellaans-plaatzen by
Anno 1649, een Kancelery en vorftelyke regering voorname heren met hen voorzien. Men noemt
opgerecht, die evenwel naderhand naar Minden ver- ze ook wereldlyke Geeftlyken.
legt is.
PETRIOSTROW, klein eyland by Petersburg in InPETERSHAUSEN,PETERLINGEN ,een voorftad van germanland, waar op de Czaar 2. lufthuizen heeft
de ftad Conftans, benevens eenabdy van deBenedik- laten bouwen, en enige Samojeden en Finnen wotyner-orde , wiens abt een onmiddelyke ryks-ftand is. nen, die den Akkerbouw en de veefokkery oeffePETEKSHOF, lufthuis en hof van den Czaar in In» nen, gelyk ook de boter van dit eyland enkel voor
germanland, daar de Nieva in de Ooft-zee valt, den Czaar vervaardigt word.
welke plaats uitnement van den Czaar bemind wierd,
PETRONELL, ftad in neder-Ooftenryk aan den
7.0 dat 'er meer als 10. jaren de befte boumeefters Donau,7.mylen van Wenen, benevens een fchoon
en enige duizent menfchen aan gearbeyd hebben.
flot , den neder-Ooftenrykfchen landmaarfchalk
PETER-SIMEN, een foort van Spaanfche wyn,al- graaf van Abensberg en Traun toekomende.
dus naar Pieter-Simon een Duitfcher genoemt, die
PETROWIEN, een dorp in Polen aan de Weixel,
*t eerft wyn-ranken van den Rhynftroom in Span- daar den ro. April 1704. drie-en-dertig bedienden
jen gebracht heeft, daar zy op bevel van Karel V. van den* koning van Polen benevens hondert paar«
Verder voortgeplant wierden.
den des nachts in een fchuur verbrandden, en de
PETERSWTALDA , heerlyk flot in 't vorftendom koning Auguftus zelfs in groot gevaar was.
Schweidnits in Silefîen, den graaf van Gelhorn toePETSCH, beveftigde plaats in opper-Ongaryen,
komende , die daar een koftelyken tuin en welge- aan de linker zyde van den Donau, 8. mylen van
meubileerde vertrekken heeft laten maken.
Titul.
PETSCHAU , kleine ftad , benevens een fchoon flot
PETERWARADEIN , kleine beveftigde ftad aan den
Donau in Slavonien, benevens een iterk flot op een in de Elboger kreits in Bohemen, 2. mylen van Kahogen berg, wierd Anno 1687. door de Chriitenen r els bad.
ingenomen, en in den vrede behouden.
PETSCHAU, kleine ftad in neder- Lufatien, niet
PETERWEIL, vlek in Wetteravien, niet ver van ver van Cotbus gelegen.
Rodheim, 3. uren van Frankfort, den landgraaf van
PETTAN, ftad in t oofUndifche koningryk GuHeflen-Darmftad en den graaf van Solms-Rödelheim zurate, wiens inwoners meelt Banianen zyn.
toekomende.
PETTAW , zie Pet au.
PETIGLIANO, kleine bevefligde ftad i n ' t gebied
PETTELER, LE FORT DE PETTELER , een fort,
van Siena, in het groot-hertogdom Florence, aan niet ver van 's Hertogenbofch , in Hollands Brade grenzen van het hertogdom Caftro.
band,
PETIGOREN, zekere Volkeren in Circaflien, tuf- . PETTENDORF , nonnen-kloofter in 't Beyerfche
fchen de rivier Don, Mare délie Zabache, en de gebied, tuftchen de river Regen en de Nab, niet
Zwarte-zee. Zy hebben hun eigen opperhooft of ver van Regensburg.
vorft, en noemen zieh Chriftenen , fchoon men
PETTiNA,is een foort van Mofcovifche fchatting^
niets Chriftelyks aan hen gewaar word.
wanneer. de onderdanen in tyd van nood den vyfPETIT BOURG, luft-flot,in Vrankryk, enige my- den penning van hun goed moeten geven.
lenvan Parys, den hertog van Antin toekomende.
PETTINES, markt-vlek en flot in opper-Beyeren,
onder l t rent-amt München behorende.
PETÏT GOUAVE , zie Gouave.
PETTORANO , ftad in Napeîs in Abruzzo Citra
PETKUIV?, een fteedje in Ooft-Vriefland, niet ver
van Embden, daar de Luiterfchen, die in Embden aan de rivier Pefcara,is byna te cnemaal door aard-.
wonen, hun Godsdienft verrichten, en daar graaf beving geruineert.
PETZKA , zie Pezkow.
Guftavus Cariibn, natuurlyke zoon van koning Karel Guftaaf van Zweden, tot zyn dood toe, die in
PETZKOW , kleine ftad in 't Mecklenhurgfchc, een
' t jaar 1708. voorviel, zyn reftdentie gehouden myl van Roftock,
PET-
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PET. PEU. FEZ. PFA.

PFA, PFE. PFCX PFR.

PFALTS, zo noemt men te Straatsburç en in aî>
PETzoRA,grote provintie in ooft-Mofcovien , die
wer bergachtig, koud, en flecht bcwoont is. u e dere fleden van de Elfas het ftadthuis.
PFALTS, fterk flot midden in dm Rhyn, op een
hooftltad vocrt den zelven i « a m ' c £ ^ t ê
rots, niet ver van Bachaiach.
PF ALTSBURG , kleine ftad en fterk flot benevens
den tite] van een vorftendom in Lotteringen , vielc o v ^ m Ä ^ ^
en een halve myl van Straatshurg aan Je Elfafche
W
p E l Ä n SndfcSa^p i k W Caftellany RyiTel grenzen, hoort den koning van Vrankryk toe,
PFANNENBERG , flot en heerlykheid in nederi n
Ä " K ' f t a d en flot in opper-Ooftenryk, 6. Stiermarken aan de Mura, tuftchen Grats en Pruck.
mylen van Lints, hoort de graven \an Straatman De aeloude graven van Pfannenberg zyn voor lang
reeds uitgeftorven.
toe.
.
PFARDORF, amt in Franckenland, onder WurtsPHYBUS, PETPUS of PEIBITS , groot meir aan de
Lyflandiche en Moicovilche grenzen, dat zieh met bürg behorende.
PFARKÎRCHEN, fchoon Markt-vlek in neder Beyebehulp van den rivier Martha in den Finîandfchen
'xee-boezem ftort. 't Is tien mylen breed en 18. ren, aan het water Rot, in 't rent-amt Landshut,
heeft een eigen landgericht.
lang, en ncemt 72. rivieren in.
PFavERS, zie Pfeffers.'
PKYROIS, kleine ftad in Provence, aan den rechPFEDELBACH, flot en vlek in Franckenland, eeu
ten oever van de rivier Durance, 4. mylen ten zuimyl van Oeringen , is de reiidentie van een graaflyke
den van Sifteron.
PEZENAS, Had in neder-Languedoc, daar de ri-' linie van Hohenlohe.
PFEDERSHEIM, kleine ftad in de neder-Palts, een
vieren Peyne en Eraut te zamen lopen.
PEZBNSTEIN , een Neurenbergfch Pleeg-amt in myl van Worms.
PFEFFLRS, PFÜVERS, beroem't kloofter, en vorFranckenland.
PEZKOW, BETSCHKO , ftad en flot in opper-On- ftelyke Benediktyner abdy in de Zwitzerfche landgaryen, aan de rivier Waag, niet ver van Trent- voogdy Sargans, dicht aan Graauwbundterland, 2»
fchin, welke de rebelkn in den laatilen oorlogi7o8. mylen vanChur, wiensabt vorft des H. Roomfchen
met Itorm verovert , alles uitgeplundert , en af- Ryks genaamt word. Een vierendeel myl daar van
gebrand hebben, maar 00k naderhand, als zieh de daan is het beroemde Pfeifer-bad, in een diep grot
commandant van 't flot dapper verweerde , weer van het yiïelykfte Alpifche gebergte, wiens water
in 't begin van Odober verdwynt, • en in't begin van
verlieren.
PFAFFENBERG, markt-vlek in neder - Beyeren , Mey weerkomt.
PFEFFICKER ZEE, klein meir in't canton Zurich,
aan de rivier Laber, in 't rent-amt landshut.
PFAFFENGAS, (Papeftraat), zo word zomtyds het waar door de Aa loopt.
PFEFFINGEN, hecht flot niet ver van deftadBalandfehap aan den Rhyn, wegens de bisdommen
die 'er aanleggen, genaamt, waar onder het bisdom zel , den bifTchop van Bazel toekomende.
PFERSHEN, flot dicht by Augsburg, hetftiftAugsChurhet bovenfte is, wylhet aan denoorfprong van
den Rhyn legt, Bazel het vermaaklykfte, Straatshurg burg toebehorende.
PFETTELBACH, zie Pfedelbach.
het adelykfte, Spier het Godvruchtigfte , Worms
PFIRT , (ieedje , flot en de voornaamfte plaats
het armite, Ments het waardigfte,Trier het oudfte,
van eengraaffchapvan den zelven naam in Sundgau,
en Keulen het ryktte.
PFAFFENHEIM, groot markt-vlek met enige ade- 2. mylen van Bazel , de kroon Vrankryk toekomende.
lyke huizen in de opper-Elfas.
PFORINGEN, marktvlek in 't bisdom Regensburg
PFAFFENHOFEN, kleine ftad in de neder-Elfas,
aan de rivier Moter, niet ver van Hagenau, dm aan den Donau, waar over een brug legt, in't rentgraaf van Hanau toekomende, daar prins Louis van amt München gelegen.
PFORTE, voor heen eenCiftercienfer kloofter nu,
Baden in 't jaar 1705. de Franfche linie beklom.
PFAFFENHOFEN, kleine maar welgeboude itad aan een vorftelyke fchool by Naumburg aan de Saale,
de rivier Um in opper-Beyeren, in 't rent-amt Mün- den keurvorft van Saxen toekomende.
PFORTEN, heerlykheid, kleine ftad en refidentiechen , 7. mylen van München.
PFAFFICKE, matige ftad aan hetPfafficker meir in flot van een graaf van Promnits in neder-Lufaüen ,
2. mylen van Guben.
't canton Zurich, waar door de Aa loopt.
PFALBURGER , wierden in oude tyden die gene
PFORTSHEIM, kleine ftad en flot in neder-Baden,
genaamt, welke onder vorften en graven goederen be- in de Zwabifche kreits , aan den ingang van het
zaten,maar daar toe in vrye Ryks-en andere vry-(teden Zwartewoud, en aan de grenzen van Creichow. Zy
het burgerrecht wiften te verkrygen, en hun vorige legt aan het water Ents, 6. mylen vanHeilbron, en
heren geen laften meer betalen wilden. Waar van is anno 1692. van de Franflchen afgebra^d.
daan de naam van Pfalburger gekomenis, is onze«
PFREIMBT, hooftftad en flot, benevens een amt
ker, enige geven voor, dat het zo veel zeggen wil en voogdy in het landgraaffchap Leuchtenberg, in
als cives palantes (dwalende burgers) andere zo veel de opper-Palts, daar de rivieren Pfreimbt en Nabe te
als vaifche, en noch andere zo veel als faule, dat is zamen koraen, keur-Beyeren toekomende.
friye burgers.
PFRÜNDE, zie Prtbenda,
PFU-

PFU. PHA. PHE. PHL
pFtJtiENDORFF, kleine vrye Ryksftad in de He- van Philadelphifch genoodfehap 00k te Londen in
gow , in opper-Zwaben , en den Roomsgezinden Engeland bekent , wiens voornaamftc leden Jean
Godsdienft toegedaan, tuffchen Tubingen en Con- Leade, en John Pordage , een geneesheer, waren,
ftans»
waar van daan deze naamook naderhand naar DuitsPFULLINGEN , een plaats in 't hertogdom Wur- land is overgekomen.
tenberg in Zwaben, een uur van Reutlingen en 3.
PHILATHERI, zyn een genootfehap van geleerdc
van Tubingen * heeft ftads gerechtigheid en een vor- luiden te Ferrara , welke een timmermans winke!
flelyk flot , als 00k een eertyds beroemd nonnen tot hun zinnebeeld voeren , waar in het hout met
kloofter van de orde van S. Damiaan en Clara.
*een fnoer met roodaait beftreken afgetekent word
PFYN , voogdy in Turgow , her canton Zurich om af te zagen , met deze woorden , Redturn
töebehorende.
fingat.
PHANTASIA, de inbeekiing , inbeeldingskracht.
PHILIPPE, LE FORT PHILIPPE, een fort aan den
PHANTAST , word 20 een genoemt , die of in mond van den Aa-ftroom, niet ver van Grevelinder daad een gek is, of zieh gek en narachtig aan- gen in Franfch Viaanderen.
fielt.
PHILIPPE NORTON, ftadin de provintieSomm'erPHARISEEN , betekent zo veel als afgezonderde, fetshire in Engeland.
en waren een fecTe onder de Joden ten tyde van
PHILIPPEVILLE, llerke ftad in Franfch Henegou©nzen Zaligmaker, die een ftrenge levenswys voer- wen, aan de grenzen van het bisdom Luik.
den, maar daar by de grootfle huychelaars waren,
PHIL*PPI , itad in Macédonien in Griekenland »
cn van Chriitus daar dikwils over beitraft wierden. tegen de grenzen van Romanien. Zy heeft een
Zy wilden voor zeer heilig aangezien zyn, baden aartsbisdom , maar is zeer verwoeft en ilecht beopentlyk op de (traten, wierden van 't Volk hoog woont.
geacht, en drongen zeer op de inltellingen der va- PHILIPPINE , zie Tendaya.
deren, die zy hogerals de H. Schrift achtten.
PHILIPPINE, veiling dat een reguliere vierhoekis,
fHARNAMBUCO, zie Vernambuco.
in Hollands Vlaanderen, aan het canaal 't welk het
PHARPHAR, rivier in .Syrien, in Azien, die in 't eyland Terreneuf van Jt vafte land afzondert, tuflandfehap Damafcus in een klein meir valt.
fchen 't Sas van Gent en Biervliet.
PHA RSALIA, itad in Theffalien in Griekenland, is
PHILIPPYNSCHE EYLANDEN, MANHILLES, LUCOhet hedendaagfcheFarfa, tuffchen Lariffa en Zeiton NES, leggen by Azien, tuffchen China en de Molucgelegen , daar Csefar op Porapejus wegens de op- kifche eyîanden, en zyn aldus naar Philippus I I , koperheerfchappy der Roomiche landen in een bloedi- ning van Spanjen genoemt, onder wiens regering zy
1564. van de uitNieuw-Spanje varende Spanjaarden
gen veldilag de zege behield.
PHARUS , VUURBAAK , BRANDARIS , EEN LAN» ontdekt zyn. Derzelver grund is zeer heet , maar
TAAR.N , is een hoge toren aan of in de zee by een evenwel vruchtbaar van rylt, palmbomen, peper,
zee-haven, die 's nachts met vuur of lichten verlicht kaneel , gember , faffraan , zuiker , honing , enz*
word, op dat 'er zieh de aankomende fchepen naar MenJ vind 00k goud in de aarde , en paarîen aan
richten kunnen. De naam is van het eyland Pharos de kuft. Men telt 'er een grote m en igte, en de
van daan gekomen, dat by Alexandryen in Egypten Spanjaarden hebben 'er veel Colonien op. De overilegt, en waar op diergelyk een toren geftaan heefc. ge invvoners zyn afgodendienaars. De Spaanfche
PHASIS , rivier in Mingrelien in Azien , die op gouverneur houd zyn verblyf teManhilla, daar 00k
den berg Caucafus aan de grenzen van Circaffien een aartsbifTchop is , en na dat de Hollanders hun
ontfpringt, en in de Zwarte zee valt, daar zy by haar koophandel op ooft-Indien in zo groten bloey ge«
mond verfcheyde kleine eylanden maakt; daarhou- bracht hebben, zyn veel van deze eylanden van de
den zieh veel Faifanten aan deze rivier o p , die daar Spanjaarden afgevallen , waar door de Spaanfche
koophandel zeer vervallen is.
00k hun naam van gekregen hebben.
PHILIPPO, zie Filippos.
PHEDOR-OY, een van de Schotfche eylanden by
PHILIPPOPOLI, Turkfche itad in Romanien, aan
Schotland.
de rivier Mariza, zy is taamlyk groot, en heeft een
PHERNAMBUCO, zie Pernambuco.
PHILADELPHIA, grote en volkryke ftad in Nato- aartb iffchop.
PHILIPPSBERG , hiet het flot van WolfFenbutiienin deprovintie Carafiaaan de rivier Chiais in Azien, de Türken töebehorende. De Chriftenen heb- tel.
PHILIPPSBURG, kleine Itad in 't bisdom Speyer;
ben 'er een aartsbifTchop en4.kerken.
PHILADELPHIA, eenftad die de Quakers in Penfyl- in de opper-Rhynfche kreits, daar de rivier Saltfa of
vanien in noord-America geboud hebben. Zie Pen- Saltsbach in den Rhyn valt, 4. mylen van Heydelberg en Manheim gelegen. Zy is met 7. battions
fytvanien.
PHILADELPHISCH GENOODSCHAP , is een gezint- veriîerkt, heeft veelbuitenwerken, en de moeraffiheid van zekere luiden die men hedendaags den ge grond dient zeer tot haar fterkte, gelyk ook na
naam van Piëtiften geeft, die.afgezonderde vergade- den Ryswykfchen vrede op de andere zyde van den
ringen houden, en onder anderen op een duizent- Rhyn een fterk fort aangelegt is. Deftad hoort het
jarig ryk, 'twelk in eenheerlyken toeftand der kerk bisdom Spier, maar het jus prsefidii of bezettingsbeftaan zal, hopen, en daar by voorgeven dat de recht, en wat daar toe behoort, komt tegenwoore
inwendige geeft Gods alles leert, en dat men daar op dig het gantfche ryk t o e , na dat het in den ^ ^ "
acht moet geven. In 't jaar 1704. wierd deze naam phaalfchen vrede 1648. aan Vrankryk, in den Nim- ~- •
Nn nn
yveegfehen
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weegfchen 1679. aan den keyzer, en eindelyk m den
Ryswykfchen 1697. aan den keyzer en het gantlcne
Ryk is overgdaten. Voor dezen wierd z y u d e n heim genaamt, maarnadat ze van den biflchop van
Spier PhilippusChriftophorus in 't jaar ïoib.voor de
eerftemaal gefortificeert is , wierd ze na zyn naam
Philipsburg genaamt.
PHILIPPSBURG, fchoon jacht- en M - flot m de
neder-Elfas, den graaf van Hanau toekomende.
PHILIPPS- of KONINGS- DAALDERS , zyn aldus

PHO. PHR. PHY* PIA:
ners zeer dappere en bequame luiden geweefl zynf
en de fcheepsvaart het eerft word gezegt uitgevonden te hebben. De twe beroemde fteden T y rus en Sidon, en de bergen Carmel en Libanon
leggen daar in.
PHOJANG, een meir in de Chineefche provintie
Kiangii, dat 3000. Franfche mylen in den omtreks
en aan den oever een grote menigte fteden en dorpen heeft. Het ontlatt zieh in den ftroom Nanking.
PHOTINIANEM , leefden in de 4de eeuw, en wierden alzo naar Photinus, biflchop van Sirmium genaamt. Zy loogehenden Chriftus Godheid , en
droomden van den Heyland dat hy toen eerft
Chriftus was geworden, toen de H. Geeft in de
Jordaan op hem nederdaalde.
PHRYGIEN, was in oude tyden een provintie in
klein Azien, en wierd in groot en klein Phrygien
verdeelt. Het eerlte hiet hedendaags German, het
laatfle Sarcum, waar in eertys het beroemde Troien
lag.
PHYSICA , is de wetenfehap der natuurlyke zaken9
die wy door *t behulp van onze 5. zinnen in opmerking kunnen nemen. Zie Natwuk Woordenh

naar Philippus III. koning van Spanjen genoemt,
en worden de Wiflelbrieven daar naar gerekent.
Daar gaan 82. wiflel-kruitfers, of hondert kruitfers
courant op. In Engeland gelden 4. Philipps-Daalders een pond fterling , bygevolg is ieder 3. gulden.
PHILIPPS-ECK, fchoon hecht flot in Wetteravien,
anderhalf myl van Butsbach, dat de la.ndgraaf Philip van Helfen in 't jaar 1627. en 1628. heeft laten
bouwen.
PHILIPPSRUHE (of ruft) zeer fchoon luft-flot te
Keflelftad aan den Mayn dicht by Hanau, 't welk
de laatft geftorve graaf van Hanau-Muntfenberg,
Philip Reinhard , in 't begin dezer eeuw geboud
PHYSIOGNOMIE, is een wetenfehap, die uit de
heeft. Zie Hanau.
PHILIPS - S T A D , nieuwe <!n kleine ftad tuffchen trekken van \ gezicht van eens meniTchen inborft
een moeras in de weft-Gothlandfche provintie Wer- oordeelt. De regeis van deze kunft gaan niet altyd
vaft, maar men hoort van de meelte menfehen zegmeland in Zweden, is 1700. weer gedemolieert.
PHILIPPS-STEIN, fchoon en fterk-flot in Wettera- gen, dat zy dezen of genen weinig vertrouwea
wyl hy geen goede Phyfiognomie heeft.
vien , onder Heflen-Darmftad behorende.
PIACENZA, IL PIACENTINO , hertogdom in ItaPHILIPPSTHAL, fchoon flot aan de Werra in ne^er-Heflen, niet ver van de ihd Vach. Voordezen lien, dat zieh van de Poo tot aan het Apennynfche
heeft des regerenden landgraafs van Heflen-CaiTeFs gebergte uitftrekt, en den hertog van Parma als een
broeder Philippus alhier zyn verblyf gehouden , pauflyk leen toekomt. Men vind 'er veel en zeer
maar die zieh naderhandbynan.jaarenin den Haag wit zout, 00k heeft het koper- en yzer-mynen, en
heeft opgehouden, en den 18. Juni 172,1. in 't A- de hooftftad Piacenza of Plaifance legt aan de Poo,
kenfehe bad geftorven is. Zyn nagelate Weduwe Zy is beveftigt en heeft een citadel, en Univerfîteit,
is Catharina Amalia, dochter van graaf Care! Otto en een bisdom, onder den aartsbiflehop van Bologna ftaande. *Daar is 00k een fchoon Auguftyner
van Solms-Laubach.
PHILOLOGI, worden onder de geleerden die ge- kloofter, *t welk Philippus IL koning van Spanjen
ilen genaamt » die zieh op de cierlykheid der talen, heeft laten bouwen, dat van reguliere kannunniken
en de geleerde, ftaatkundige , en kerken - hiftorie bewoont word.
PIANOSA, klein eyland in de Tofcaanfche-zee 9
îeggen.
PHILOSOPHUS, betekent naar den letter een die niet ver van het eyland Elba in Italien; het hoort
de wysheid lieft. Maar nademaal onder den naam tot de Stato delli Prefidii.
PIASLA, groote rivier in noord-America , in s t
der Philofophie inzonderheid de wereltlyke wetenfchappen, als Logica, Metaphyfica, Ethica, Poli- koningryk Mexico, die 6. mylen boven Culiacan
tica, Phyfka en Mathematica begrepen worden,zo in de Mar del Zur valt.
PIASTE, zo noemen de Polen den koning, dien
noemt men voornaamlyk die gene Philofophen, die
zieh op eenige van die wetenichappen, of op alle zy uit hun eige natie verkiezen, en betekent zo
veel als een inboorling.
leggen.
PIASTRA, Spaanfche zilvre munt,die in'tkoningPHINICA, Turks fteedje in Natolien, op de kuft
ryk Napels 11. carlini gelt. Een Florentynfche Piavan het landfehap Metefeli.
PHINN, kleine ftad in Turgow , aan de rivier ftra is zo veel als tien en een half paoli of 7. lire.
PIATEK, kleine vlek in de provintie Samogitien
Thur, in Zwitzerland.
PHOCIS, was voordezen een beroemt landfehap in Littauen, 10. mylen ten noorden van Roüenic.
PIAVE, rivier die in 't Tyrolfche gebergte ontin Gnekenland, tuffchen de provintien iEtolien,
Locris, Bseotia, en den zee-boezem van Corinthus. fpringt, en zieh door twe monden, waar van de
Het was voorna?mlyk door het orakel van Delphos zuidelyke den naam van Piavefelle aanneemt, in de
fceroemt, en is een ftuk van het hedendaags Liva- golf van Venetien ontlaft.
dien.
PIAZZA NAVONA, is te Romen een grote marktPHOENICIEN, was in oude tydeneen provintie in plaats, waar op een fchone fontein flaat. In de
Syrien» längs de friiddelantfche-zee, Wiens in wo- hete zomerdagen ftopt men de gaten* waar door
hei
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het water van deze fontein wegloopt, over al t o e ,
dat het water Haan blyve, en dan ryden'er de voorname luiden met hun koetzen door.
P i c , een van de Tercerifche eylanden in de Atlantifche-zee, de Portugezcn toekomende, waar op
enige dprpen leggen. Het heeft vyftien mylen in
zyn omtrek, en den naam van den hogen berg Pico , dien men daar vind, gekregen. Op dit eyland
groeit veel ceder- of teipo-hout, benevens veel andere foorten, zo dat 'er veel fckepen geboud worden.
PICARDERS, ketters onder de Chriftenen in de
i$de eeuw, wier hooft Picard een anderen Adam
verbeeiden wilde, en daarom met de Adamiten gebood naakt te gaan,en de vrouwen gemeen te hebben. Zyn dwalingen breydden zieh van Viaanderen
tot in Bohemen uit, maar wierden haaft weer onderdrukt. Deze luiden wilden zieh in Bohemen onder
den naam van Waldenfen en Huffitten verbergen,
maar zyn nooit van deze daar voor erkent, in legended vervolgt en verdoemt.
PICARDYEN, een van de iz. generale gouverneroenten van Vrankryk , 't welk ten ooften aan
Champagne, ten zuiden aan het eyland van Vrankryk, ten weiten aan Normandyen en deJMtannifche-zee, ten noorden ook aan deze zee en aan de
Nederlanden grenft. Dit land is ryk aan koorn en
boomvruchten, maar heeft geen wyn, en de hooftftad hiet Amiens. Het word in 8. landfchappen
verdeelt, haamlyk le Pais reconquis, le Boulonois,
le Ponthieu, le Vimeux, l'Amienois , le Santerre,
le Vermandois, en la Tierrafche.
PICCOLI, kleine Italiaanfche munt, waar van 'er
6. in Sicilien een Grano maken.
PICCOLOMINI , de vorften van Piccolomini zyn
uit een voornaam Florentynfch geflacht gefproten,
en 1654. wierd O&avius Piccolomini door keyzer
Ferdinand III. in den vorftenftand verheven , na
dat hy 1649. op het convent van Neurenberg den
Weftphaalfchen vrede als keyzerlyke principale commiflaris ter uitvoering had helpen brengen, die evenwel 1656. zonder lyis-erven geftorven is, en zyn
broeders klein- zoon tot erfgenaam aangeftelt heeft.
Hy bezat enige goederen in Bohemen, en het hertogdom Amalfi in Napels, welk laatftè zyn broeders. kîein-zoon benevens den vorftlykén titel verworven heeft. De tegenwoordîge vorft van Piccolomini hier Johannes Wenceflaus Carolus Jofephus.
Pic D'ADAM , zie Adams-Pic.

Pic DE TENERIEFE , word voor den hoogften
berg van de Wereld gehouden, en legt op het eyland Teneriffa, 't welk onder de Canarifche eylanden gerekent word. Zomtyds fpuwt hy vuur en
vlammen uit, en men kan hem 20. mylen ver in
îtee zien.
PJC Di L u c o , een meir in het hertogdom Spoleto in den kerkelyken ftaat in Italien.
Pic Di MONTE, vïek in Terra di Lavoro in Napels, daar debiflehop van AM. refideert, die onder
den aartsbifîchop van Benevento ftaat.
PICELLO, oude ftad in het eigentlyk zo genaamde Natolien aan de Zwarte-zee in Azien.

PiClGGiTRONE, kleine en fterke ftad aan de rivier
Adda in 't hertogdom Milaan in het Cremoneefchc
gebied, benevens een fterke citadel, waar op keyzer Karel V. den koning van Vrankryk Francois I.
toen hy hem anno 1525. gevangen kreeg, zo lang
bewaren liet , tot hy gelegenheid had hem naar
Spanjen te voeren. De Franfchen hadden deze
plaats in den îaatften Spaanfchen oorlog over de
fuccefîie in, maar zy wierd hun 1706. van de keyzerlyken met akkoort weer ontnomen.
FiCKARooN, een foort van rooffehepen.
PICKERING, ftad in Yorckshire in Engeland, aan
een kleine rivier, niet ver van de zee.
Pico, een oud en voornaam geflacht in Italien,
waar uit de hertogen van Mirandoîa en Concordia
gefproten zyn, tot welke waardigheid zy door keyzer Ferdinand II. verheven zyn.
P i c o , zie Pic.
Pico DE S. GERGIO, hoge en vuurfpuwende berg
op het eyland Fayal.
Pico, SIERRA DE Pico,een gebergte in 'tSpaanfche Eftremadura, die zieh tot aan beyde de Caftilien en tot Leon uitftrekt.
PicoLMAYo, LA PLATA, rivier in zuid-America,
die by Protofi in de provintie de los Charchas ontfpringt, en zieh in de rivier Paraguay ontlaft, die
van dientyd af Rio de Plata of zilver rivier genoemt
word.
P I C T I , oude Volkeren in Schotiand, die eindelyk
in de çde eeuw van de Schotten overwonnnen en
uitgerot zyn. Naar deze natie is de pictifche muur
turTchen Engeland en Schotland genoemt, dewyl
de Romeynen den zelven, toen zy Engeland innamen, tegen de invallen dezer Volkeren hebben laten oprechten, en 80. mylen ver uitltrekken. Men
ziet 'er noch hedendaags de puinhopen van op enige plaatzen.
PIECE DE CANON, een ftuk gefchut.
P I E C E DE QUATRE

SOUS ,

DE CINQ^. SOUS , DE

QUINZE sous, DE TRENTE sous, zyn itukken geld
in Vrankryk van 4,5, 15. en 30. ftuivers.
PIÉDESTAL, is een voetftuk, dat tot fondaient
van een zuil of iets anders dient.
PIEK, een foort van wapen, dat uit een ronde
ftok beitaat, die omtrent 13. of 14. voet lang is.
Voor heeft het een breed geflage yzere punt. De
piekeniers gebruikt nren tegen den inbreuk der ruitery by het voetvolk, evenwel zyn ze nu meeftendeels afgefchaft, en in der zelver plaats de granadiers zo wel te voet als te paard opgekomen.
PIÉMONT , in -een algemenen zin genomen , begrypt alle landen des hertogs van Savoyen aan de
overzyde der Alpen in Italien, uitgenomen het Sa«
voifche, het Alexandrynfche in Milaan, Montferlat en het graaffchap Nizza , benevens derzelver
toebehoren.
PIÉMONT, een vorftendom in Italien, dat zicrr
längs de Alpen, waar aan het ten noorden en westen itoot, tot aan 't Apennynfche gebergte, dat ten
iuiden daar van legt, uitftrekt. 't Is een vruchtbaar land aan koorn,wyn, boomvruchten en^weylanden. De oudfte prins van Savoyen voert 'er al«
tyd den titel van, en het zeive begrypt 6.diftricten,
naamte
Nnnni
.
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een berg in Zwitzerland aan de grenzen van het canton Unterwalden , anderhalf uur van Lucern. Men
klimt 'er door enige vermaaklyke boffchen, en het
zo genaamde Eggendal op. Onderweeg vind men
enige gezondheids bronnen, waar van de Kaltweher
bron de krachtigfte is. Op dezen berg is het be«
roemde meir van Pilatus, waar van men eertyds vertelde en geloofde, dat daar een fchriklyk onweer
van donder en blixem over het naburige land ontftond , wanneer 'er een fteen of iets diergelyks in
dat meir geworpen wierd f waarom ook niemand
voor dezen den berg dorft beklimmen, zo hy 'er
PIENZA, kleine ftad in *t gebied van Siena, den niet van te voren verlof van de Magiftraat van Lucern toe had gekregen. Hedendaags houd men het
hertog van Florencen toekomende.
voor een fabel, en werpt 'er zonder fchroom hout, ftePIERMONT, zie Pyrmont.
nen en andere zaken in.
FIFRPORT, zie Pirefort.
PILATUS-BERG , een berg by Lion in Vrankryk.
PJERRESCISE, PIERRE ENCISE , fterk Hot in de
PILCZA, ftad in klein Polen, in het way woodfehap
provintie Lionnois in Vrankryk op een rots, daar
Cracau, aan den oorfprongvan de rivier Pilcza, die
men zomtyds de ftaatsgevangenen in opfluit
groot en klein Polen van een fcheyd, en 4. mylen
PIETERS-PENNING (St.) zie Denarius Petri.
PJETON, kleine rivier die in 't dorp van den 2él- boven Czersko in de Weichfei valt
P I L E , LA P I L E , een fort, van deFranilchen aan
yen naam in Henegouvven ontfpringt, en zieh boven Charleroy in de Sambre giet.
dees zydevan den Rhyn geboud, tegen overStraatsPIETRA , veiling, den hertog van Parma toeko- burg, is volgens den inhoud van den Badenfchen
vrede 1714. geilecht.
mende , en aan de grenzen van Lucca gelegen.
PILGRAM, koninglyke itad in de Bechiner kreits
PIETRA, kleine itad in 't Genueefche gebied aan
de Liguilifche-zee, 't welk een onmiddelyk ryksleen in Bohemen, daar delglawa ontfpringt.
is.
PILKAL , ftad in Semigallien in Courland.
PILKEN, ftad in Coerland.
PIETRA PILOSA, kleine Had op een rots inlftrien,
PILLAGE , rovery en plundering.
en de hooftftad van een marquiiaat dat de Venetia»en toekomt.
PILL AU, ftad, goede veiling en haven in Samlaml
PIETRA SANTA, vlek, benevens een bisdom in in Brandenburgs Pruiffen , daar zieh het Friffcheliet Toskaanfche gebied in Italien.
Haf in de Ooft zee giet, 14. mylen van Dantzig, en
7. van Koningsberg gelegen.
PiETRKOw, zie Petrikow.
PiLLAwiTs, een Siiefifch fteedje in 'tvorftendom
PIEVE, kleine ftad aan de rivier Arofcia, in het
Genueefche gebied.
Jaegeindorf.
PIEVE DEL C A I R O , kleine ftad in het Milaneefche
PILLORY, is in Vrankryk en Engeland een foort
landfchap Lumellina, zy hoort den marquis Ifem- van kaak , waar mee de falfariffen , meinedigen,
bardi t o e , wiens voorouders hier een fchoon paleys pasquillemakers en valffche getuygens geftraft worhebben latcn bouwen.
den. Deze pillory beftaat uit een klein fchavot,
PIEVE DI CADORE , zie Cadore.
waar op een balk met z. planken ftaat, daar 3. gaPifüE DI SACRO , fraai vlek in het Venetiaan- ren in zyn, waar door de misdadiger het hooft en
fche landfchap Paduano, z. mylen van Padua in I- de beyde armen moet fteken, en een tyd lang in
talien.
dat belagchelyk poftuur blyven moet , terwyl hy
PIGNA , ftad in het graaffchap Nizza in Italien, in ondertuffen van de omftanders en toeky-kers met
Yiemont.
flik en vuiligheid geworpen word.
PIGNATELLI , een voornaam mark-graaflyk gePILNIKO, ftad indeKoninggratzer kreits in Bohs»
flacht in het Napelfche gebied, waar uit de herto- men, tuffchen Arnau en Hohenelb gelegen.
gen van Monteleone afftammen, en paus InnocenPiLNiTs, een oud groot flot inMeiffenaandeEl»
tius XII. gefproten was,die van 1691. tot 1700. den ve, anderhalf uur van Drefden naar Pirna toe, tepauflyken itoel bezeten heeft.
gen woordig heeft 'er dekoning van Polen een fchor
PiGNtROL, ftad in Piémont aan de rivier Clufon. nen lufthof en een voortreflyke zaal tot zyn ver»
Zy was de Franfche grensveiting een fleutei tegen maak laten aanleggen.
Italien, maar is 1696. den hertog van Savoy en, toen
PiLOOT, ,STUURMAN, is een fcheeps-ofHcier van
hy een particulieren vrede met Vrankryk aangong, de uitrufting, die den loop van het fchip beftiert,
weer gegeven, en haar werken benevens de op een en het zelve regeert. De twede en derde ftuurman
"rots geboude citadel geilecht , en wei onder die ftaan den eerften in zyn verrichtingen by : evenwel
voorwaarde, dat dezelve nooit weer zou gefortifi- zyn 'er maar op de grote oorlogfchepen 3. ftuurluiceert worden, maar de hertog zou alleen het recht den, of wanneer men een verre reys voorheeft. Op
kebben om een flechten muur om de ftad te trek- de andere fchepen zyn i.of 2.ftuurhiiden, naar geken.
legenheid des ichips en der voorgenome reys, en
PIG NUS, zie Panä.
zy geven nevens den fchipper op de zeylen, derJPIIATUS-BSRG , J40NS FRAÇTUS, FRANCMONT* zelver fchikking m de wachten acht, Gelyk nm
' h e t
naamlyk dat van Turin, Savigliano, Coni of Cu~
neo, Mondovi, Chierafco en Chiers of Chien, in
den vorigen oorlog wierd dit gantfcbe land byna
van de Franfchen overweldigt, tot op de hooftftad
Turin n a , die eindelyk na een " barde beiegering
1706. gdukkig ontzet,en waar by net Pranfche leger zodanie eeflaeen wierd, dat met alleen veel fteden zieh weer aln haar rechten beer overgaven,
inaar de Franfchen ook Anno 1707. een traktaat
aangingen, waar door zy gantfeh Piémont.^benevens Lombardyen verlaten moeften. Zie Lombar-
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l e t fcheepsvolk in 3. wachten of compagnien verdeck is, zo heeft ieder van deze fcheepsbedienden
€en wacht, en zy raadplegen over de zeekaarten,
om den cours recht te houden. De ftuurman moet
altyd aan *t roer zyn, en den Capiteyn van tyd tot
tyd verwittigen in welke ftreek zichhet ichip volgens
£yn mening bevind , waarom hy wel in de zeekaarten , fterrekunde enz. moet ervaren zyn.
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T w e derde deîen daar vaft horen den koning van
Denemarken t o e , het overige de graven van Rantzow, aan wien het de hertogen van Holftein-Gottorp tegen de oude Rantzowfche goederen in Wagrien hebben overgelaten, doch de graven hebben
kort daar na gemeide goederen weer aan zieh gekocht. Het kleine viele Pirmeberg legt 2. mylen
van Hamburg, hoort den koning van Denemarken
toe , heeft een koninglyk amt-huis en vervallen
PILORI , zie Pillory.
PILSEN, grote en gefortificeerdeftadin de Pilsner flot.
kreits in Bohemen, aan de rivier Meifs, 10. mylen
PINOS, P I N S , eyland in noord-America, aan de
van Praag.
weftzyde van het eyland Cuba, denSpanjaardentoePiLSENiTs,UsLAVA,kleine rivier in de Pilsner kreits, komende, 12. Engelfche mylen lang en 4. breed,
in 't koningryk Bohemen.
heeft aan de weftzyde een goede haven.
PiLsENSKo, OUD PILSEN , marktvlek in de PilsPIN os, 2. kleine ey landen tegen de kuft van het
ner kreits in Bohemen, was voor dezen een grote landfehap Darien in noord-America , noortweftftad, die allengsjes vervallen is.
waarts van den mond der grote rivier Darien geP I L S N A , kleine ftad aan de rivier Wilfoke in het legen.
waywoodfchap Sendomir in klein Polen.
PINS , zie Phos.
PILSNER KREITS, een van de veertieu kreitzen
PINSEN, veiling in Brabants Holland, midden in
van Bohemen , die ten ooften aan de Moldauer, 't moeras by Bergen-op-Zoom gelegen.
ten zuiden aan de Rackonitzer kreits, maar ten wePINSKO, groot gebiedin het waywoodfchap Brieiten aan de opper-Palts grenft.
fcia iq Litthauen, benevens de ftad Pinsko, die aan
PILSRING , marktvlek in neder-Beyeren , in 't de rivier Pina legt. Zy heeft meeft houte huizen ,
rentamt Landshut gelegen.
en dryft handel op Duitfland en Mofcovien.
PILTERN, PILTYN, kleine ftad in Coerland aan
P I N T O , PUNCTUM of MIDDELPUNCT, kleine ftad
de Weta, 4. mylen ten noordweften van Goldin- in Spanjen, 3. mylen van Madrid, word geftelt het
gen.
middelpunt van »Spanjen te zyn.
PiLTZowiTs, kleine ftad in opper-Silelîen , in 't
PiNTZENHpFF , PiNDEzovA , een plaats in klein
vorftendom Ratibor, aan de Poolfche grenzen.
Polen, in het way woadfehap Sendomir, daar anno
P I N A , kleine ftad in 't koningryk Arragon, aan 1702. een flag tuflchen de Saxen, Polen enZweden
de rivier Ebro in Spanjen.
voorviel, waar in deeerfte te kort fchoten.
P I N A , rivier in Litthauen in het waywoodfchap
PINTGZ AU, een dal in 't aartsbisdom Saltsburg, waar
Briefcia , ontipringt uit een moeras , en loopt by door de rivier Saitza loopt , en wier inwoonders
Pinsko in de JaftoTda.
meeft met kroppen of gezwellen geplaagt zyn. Dit
PIN AS is een van achteren hoog, lang, ennaauw dal ftrekt zieh van Tyrol tot aan Karinthien uit.
PINYANG of PINGIANG, grote ftad in de provinen licht vaartuyg, met een Vierkanten hemel, dat
met zeylen en riemen benevens dne malten voor- tie Xanfi in China, daar grote handel met porcellein
'zien is, waarom het zeer bequaam is om te reco- gedreven word.
PIOMBA, kleine rivier in Napels, in Abruzzo ulgnofceren (dat is acht te geven op den vyand) en
tra, die zieh in de golf van Venetien ontlaft.
tot uitzetting der manfchap aan een kuft.
PIOMB) NO , klein vorftendom in Italien , tufTchen
PIN DUS, een grote berg inEpirus in Griekenland,
waar van de eene top Helicon, de andere Parnaifus hetgebied van Pifa en Siena, waar toe 00k het eyland Elva behoort, uitgezondert Porto Longone en
genaamt wierd, en de Muzen geheiligt was.
PiNGHiAM, grote en rykeftad in de provintie Xan- Porto Ferrajo, waar van de eerfte de kroon Spanj e , de andere denhertog van Florence toekomt. 't
li in China.
PiNGLO, grote ftad in de provintie Queicheu in Heeft als een Milaneefch leen zyn eigen vorft, die
tegenwoordig de hertog Antonius van Sora, uit het
China.
PINHEL , PIGNEL , kleine beveftigde ftad in de geflacht Buoncompagno, is. Maar dewyl deze in
denlaatften oorlogde Franfche zyde kcos, wierd in
provintie Tra-los-Montes in Portugaal.
PINK, is eenfoort vanFiuiten en laftfchepen, die 't jaar 1708. dit vorftendom van den generaal Weteveneens toegetakelt zyn als andere fChepen. Zy zel onder keyzerlyke gehoorzaamheid gebracht, en
zyn achter zo rond.als voren, hebben een zeerdik- benevens de goederen, in Napels gelegen, geconken buyk, en ieder voert omtrent 300. tonnen. Zy flfqueert. De hooftftad Piombino is beveftigt, legt
worden tot den vifchvangft gebruikt. In Vrankryk aan de vaart van den zelven naam, en heeft een zeer
tfoemt men alle die fchepen Fluyten , die by de goede haven.
PIONNIERS , SCHANSGRAVEBS , worden by het
oorlogsvloot in plaats van een magazyn of gafthuis
dienen, of welke tot overvoering der foldaten ge- krygsvolk gebruikt om de wegen te verbeteren, aan
bruykt worden, al zyn het voor dezen oorlogfche- de loopgraven te arbeyden, en allerhande diergelyke arbeyd te doen.
pen geweeft.
PiONTKUM, ftad in het waywoodfchap Lenczicz
PINIEANG , ftad aan de provintie Xanfi, aan de*
in groot Polen, legt in de moeraflen aan de riviçr
rivier King in China.
PiNWEBtRG i graaffchap in Stormarn in Holftein, Bfura, en broud het hefte bier van gants Polen.
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PIPERKO, kleine ftad in Campagna di Roma in groot-hertogîyk paleys en Arfenaal, 00k is zy de
refidentie van de ridder-orde van St. Stephanus,
den kerkeîyken ftaat.
Hier wierd Anno 1664. tuflchen den paus en den
PIQUE , zie Pico de S. Georgto.
m
PIQUEPUCE , kloofter voor Parys m Vrankryk, koning van Vrankryk een verdrag gefloten, na dat
daar de Roomsgezinde Ambafladeurs, wanneer zy de Franfche Ambafladeur te Rome beledigt was,
îiun opentlyke intree doen, ontfangen en mgehaalt Haar gebied word il Pifano ofPiientino genoemt,
en legt tuffen het gebied van Floren een en Siena,
worden.
_
n , , 1 .
PIQUEREN, fteken, ftekelachtige woorden geven. gelyk 0.0k tuflchen het vorftendom Piombino, de
Daar van daan zegt men by ons, zy hebben een republiek Lucca, en de Tofcaanfche-zee.
PISATELLO, kleine rivier in Romana, die zieh
pik op eîkanderen, dat is te zeggen , zy dragen einander vyandfchap toe. Piquanterie, ftekelachtige niet ver van de zee in de rivier Savignano ontlaft.
PISCATORES , zie Vijfchers Eylanden.
jeden, befchimping.
PISCIOTA, kleine rivier in Napels in Principato
PIQUET, is in 't leger een fterke wacht, die men
voor aan pofteert, om altyd klaar te zyn wanneer Citra, die zieh in de Tofcaanfche-zee giet.
PISCOPIA, idem eyland in Mare di Scarpanto»
'er iets gewichtigs voorvalt.
tuflchen de eylanden Stampalia en Rhodus.
PIQUIGNY, ftad in Picardyen.
PISDRA , ftad in het waywoodfehap fofen ? in
PIRANO, kleine ftad in Iftrien, op een klein eyîand, l t welk de meiren by Largone en by Triefte groot Polen.
PisECK,ftad indePragenferkreits in Bohemen, aan
maken.
PiacKENFELD,adelyk vrouwen kloofter inFranc- de rivier Ortovva , 13. mylen van Praag, en hier
vind men de Boheemiche Diamanten.
kenland, niet ver van Neuftadt aan de Aifch.
PmDA, rivier in groot Tartaryen, die zieh in de
PIRCKUNGEN , zeer oud kloofter in FranckenTartaarfche-zee ontlaft.
land.
PISIDIAJZO wierd voordezen een zeker landfchap
PIREPORT, een enge pas door het gebergte in 't
bisdom Bazel , tegen de grenzen van het canton in klein Azien genoemt.
P i si NO , zie Muter burg.
Bern.
PISSA, rivier in Poolfch-Pruiflen , van welkers
PIRGLITZ , zie Birgitt£.
aanwoners men om te lagchen zegt, dat zy hun
Pi RI TZ, zie Pyritz.
PIRKALA, kleine ftad in de ZwTeedfche provintie fpys in klare pis koken.
Tavafthia in Finland, zy legt aan een meir, dat de PissELi, ichoon en vermaaklyk flot in de Caurrivier Tameko maakt, en de inwoners generen zieh zimer-kreits in Bohemen.
PisTojA , grote en fchone ftad in 't Florentynmet den vifch- en yzer-handel.
PIRNA , ftad en amt benevens het fterk berg-flot fche gebied, aan de kleine rivier Stella, benevens
Sonnenftein aan de Elve, 2. mylen van Dresden, een bisdom onder den aartsbiflchop van Florence
naar den kant van Bohemen t o e , in de Meifnifche- ftaande. De omkggende landftreek word Stato di
kreits. Men vind hier omtrent een goede fteen- Piftoja genaamt.
PisTooL, een fchiet-geweer, dat de ruiters in 't
groeve.
PiRNiTZ, BiRTNiTZ,fteedje, flot en heerlykheid in gemeen gebruiken, en het met de vrye hand los
Moravien, naar de ßoheemfehe grenzen, 3. uren fchieten. Deszelfs lengte is benevens den loop anvan Iglau , het ryksgraaflyk geflacht van Colalto derhalf voet, en zonder loop een voet. De diameter des kogels is van 5. linien.
toekomende.
PIROGUE, PRAAUW, een fchip dat uit een boom

PISTOLE, zie Louis iïOr.

PISUERGA, rivier in Spanjen , die in het oudgehouwen en uitgeholt is, dat de Wilden in zuidAmerica gebruiken. Op eene Pirogue zyn zomtyds Caftiliaanfche gebergte ontfpnngt, de rivier Corrion
in neemt, en zieh niet ver van Valladolid in de
50. man benevens hun krygsmunitie.
PiRONKA, STOCKAU, Auguftyner kloofter in de Douro (tort.
Pi TAN, een van de provintien van den groten
Pilsner-kreits in Bohemen.
PiROT, ftad en flot aan de rivier Niflawa in Ser- Mogol, aan de overzyde van de Ganges in Azien,
bien in Ongaryen, die de keyzerlyke generaal Pic- längs de rivier Kan da,
P I T E R , kleine rivier in Mafovien in Polen.
colomini Anno 1689. innam, maar 00k in 't volPi TEST, kleine ftad in Wallachyen, waar omgende jaar door de Türken weer weggenomen
trent een heerlyke wyn groeit, die in fmaak en
wierd,
PIRUKOA,gebergte in Perzien, daar de befteTur- fterkte geen wyn van Europa hoeft te wyken.
PITHA , grote rivier in Zweden, die in 't Nooruoizen gevonden worden, 3.of 4. dagreyzens van
weegiche gebergte ontfpringt, en zieh in den Bothe ftad Mexat.
PISA , grote maar niet volkryke ftad in Italien in nifchen zee-boezem giet.
PITHA LAPMARCK, een provintie in 't Zweedfche
Toskanen gelegen, welke de rivier Arno in i.delen
fcheyd, zy heeft een haven, dewyl gemelde rivier Lapland, tuflchen Lula-Lapmarck en Uhma-Lap«
niet ver daar van daan in de zee vait. Voordezen marck.
PITHEA, zyn i. fteden in de Zweedfche provinwas het een Gemenebeft, en tegenwoordig heeft
rj een aartsbisdom en een Univerftteit, die Anno tie Bothnien, naamlyk het oude Pithea, dat zeer
1339. door keyzer Hendrik VII. geflieht, en 1472. afgebrand, en het nieuwe Pithea een half myl daar
Van faertog Laurens de Medicis vernieuwt is, een van daan aan den Bothnifchen zee-boezem 3 welke
ft&a

PIT. PLA,
Rad Cafohs XI. aangelegt en met voorrechten voor- rivier lier, 4. mylen van Straubingen, önder't Rentamt Landshut behorende.
fcien heeft.
PITHYUSÏSCHE EYLANDEN , zo worden de beyde
PLäTscH, flot en heerlykheid in het bifdom Brixen,
eylanden Yvica en Formentera genaamt, die in de de barons Vintler toekomende, die zieh te gelyk
Middelantfche-zee tegen de Spaanfche kuften leg- van Plätfch fchryven.
gen , en de Spanjaarden toekomen.
PL/ERMEL, ftad in Bretagne in't bisdom St. Malo
P I T I N O , ALESO, rivier in Val di Demona in Si- in Vrankryk.
cilien , die zieh in de Tyrrheenfcfie-zee ftort.
PLAGE , zie Plane.
P i n s , vlek in de Zweedfche provintie Carelien
PLAGIARIUS, word onder de geleerden die gene
in Finland, niet ver van daar zieh de rivier Kimen genoemt, die eens anders boeken uitfchryft, en
in den Finlandfchen fcee-boezem giet, 10. Zweed- voor zyn eigen werk uitgeeft, zonder den rechten
fche mylen ten ooften van Wiburg.
Auteur , waar uyt hy zyn naricht en wetenfehap
PITSCH, zie Bitfch.
gehaalt heeft, te noemen. En deze daad hiet PlaPITSCHEN , kleine Had in 't vorftendom Brieg, gium literarium.
îiaar den kant van Polen t o e , heeft Anno 1709.uk
PLAGWITS, fterk flot en heerlykheid in het Silekracht van de oud-Ranftadfche conventie weer een fifch vorftendom Jauer, niet ver van Lemberg, ÙQÏI
Luiterfche kerk en fchool gekregen.
graaf van Schaffgotfch toekomende.
PITTMRSBERG, heerlykheid in Karinthien.
PLAINE, een vlakte.
PITTINGEN, heerlykheid, flot en vlek, 2.mylen
PLAINE, rivier in Lotteringen, valt by Raon in
de Meurte.
van Luxemburg.
*
PITZUR , kleine Mofcovifche Had aan de LyflandPLAINTING , marktvlek in neder-Beyeren , niet
fche grenzen, aan de rivier Pynufa.
ver van Vilshofenin het zelve Landgericht, en onder
PIURI , PLURA, zie Pleurs.
*t Rentamt Straubingen behorende. *
PizziGHiTONE, zie Piciggitone.
PLAISANCE, ftad en kafteel benevens een haven i
PLAATS MAJOOR, zie Major de Place.
dat een FraniTche volkplanting aan de ooftelyke kuft
PLACAAT,IS een fchriftlyk règlement van deove- van Terre Neuve in noord America is. 't Was de
befte plaats die de Franflfchen daar voor dezen bezarigheid, dat den onderdanen afgekondigt word.
PLACE D'ARMES, WAPENPLAATS, zonoemtmen ten , en zy heeft haar naam van de omleggende
in een veiling een mime en vrye plaats, of midden vermaaklyke landftreek gekregen. Anno 1713«
in de veiling aan de plaats, daar de voornaamfle wierd zy in de Utrechtfchen vrede aan de Engel(traten op uitkomen, of tuflchen de huizen en den fchen ingeruimt.
PLAISANCE, kleine ftad in Vrankryk, in de prowal, of in de contrefearp. Zy dient om de foldaten
aldaar te verzamelen, wanneer 'er een allarm ont- vintie Armagnac ; daar legt noch een andere ftad
(taat, of wanneer 'er een order van den comman- van den zelven naam in Rouergue.
PLAISIR , vermaak , blydfchap ; daar van daan
dant moet voltrokken worden. In 't veld is de wapenplaats een grote grond , die hier voor of aan de playfierig, kortswylig, vrolyk.
zyde des légers toe beftemt is. Daar fielt men de PLAN, de grond, het ontwerpof project van een
troepen in flagorde. Daarenboven heeft 00k îeder zaak ; daar van daankomt vredensplan, 'twelk een:
compagnie te paard en te voet in 't leger haar by- ontvverp der vredes artykelen betekent.
PLAN, kleine ftad in de Pilsner-kreirs in Bohezondere wapenplaats, die niet anders is als de plaats
daar zy vergadert. De wapenplaats van een attaque men, een gravin van Zinzendorf toekomende, 4.
of loopgrave is een gracht met een epaulement of mylen van Eger.
PLANA, klein eyland in den Archipel, tuflchen
borftwering voorzien, waarin men ruytery en voetvolk logeert, om de arbeyd* der loopgrave tegen de Stampalia en Candia.
PLANCKENST/ETTEN , Benediktyner abdy iri het
uitvallen der belegerden te dekken. Zie Alarmbisdom Aichftädt in Franckenlaud.
flaats.
PLANISPH/ERIUM , is een platte kaart, waar op
PLACE DES VICTOIRES, is een grote plaats teParys in het quartier van Richelieu, en zy heeft haar men den Hemel- of Aard-kloot afgebeeld ziet. Zie
naam van het ftandbeeid des vorigen konings Lode«» Mat hem. Lex.
wyk XIV. bekomen, dat door de godin der over- i PLANJTS , flot en amt in Voigtland , een uur
winning gekroont word, benevens veel half verhe- van Zwickau, waar van de aeloude famiiie der edeven beeidwerk, dat ten dele de ware ten dele de len van Planits den naam voert. Anno 1688. vergewaande overwinningen van dien vorlt voorftelt. ruilde Johan George yan Arnimb deze plaats voor
Dit ftandbeeid is dicht by de kerk van Nôtre Dame Pretfch.
PLANZIA, rivier in Sacania In Morea, die zieh
des Vi&oires, die de ongefehoeide Auguftynen toein de golf v$n Napels ftort.
komt.
PLANOSA, klein eyland in de Toskaanfche-zet^
PLACENTIA , ftad in de Spaanfche provintie Bis-.
cayen, aan de rivier Deve, 8. mylen van Bilboa, tuflchen de kuften van Floren een en Cornea.
PLANTAGIE, lie Colonie.
dryft goeden handel.
PLACENTIA, zie Plazentïa.

PLANTAGIEN, zie Golonîen.

PLAPPERT, een kleine munt ? die in \ aartsbisPLACIDEREN, zieh gevallen laten, voor lief houdom Ments 3. kreutzers geld. In Polen heeft men
éen , voor goed kernen.
P U S L I N G , vlek en flot in nedegPeyeren aan de ook een munt van dezen naam, waar van 'er 24.
op.
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PLA. PIX

PLATTEN , welgeboud berg-flot in de Satier-kreits
op een Poolfche-gulden gaan, of 8. goede grofchen
in Bohemen.
maken.
PLATTEN, ryks graaflyk geflacht in de keur-etî
• PLASENCIA, zie Placensûa.
. r
, • ,
voritlyke Brunswyk-Luneburgfche landen , 't welk
PLASS, een abdy;van de Ciftercienfer.orde, in de daar het erf- generaal poftmeefters amt bezit , en
Rackonitfche-kreits in Bohemen.
waar van de tegenwoordig levende graaf Georgius
PLASSENBURG, » ^ - Ï S Î f t e n r y k s V l a a n d c r c n , Ludovicus hiet.
n i e " ™ O f t e n Ä de Fran/hen Anno x 7 o8.
PLATTENBURG, adelyk flot in de Pnegnits, in
fnnamen! maar uit hoofde van de capitulatie van de mark - Brandenburg, komt tegenwoordig beneGent in t volgende jaar ook wcer venaten moe- vens het fteedje Wilsnack die van de Soldern toe f
maar voordezen heeft het de biffchoppen van HaAen.
. .
velberg toebehoort, ook zomtyds tothun reftdentie
P L A T , PLATTEN, zie Platna.
PLATA , hooftftad van de pro vintie de los Char- gedient.
PLATTEN-ZEE, zie Balaton.
cas in zuid-America , aan de rivier Picolmayo. De
PLAU , kleine ftad benevens een oud ilot, op een
Spanjaarden hebben ze geboud,en daar is een aarts»
bisdom, benevens het gerichtshof van gemelde pro- berg, de Erenburg genaamt, in Thüringen aan de
vintie. Deze plaats is volkryk, heeft een gematigde Gera, tullchen Ilmenau en Arnftadt, den vorft van
lucht, en de ömleggende landftreek is vruchtbaar Schwartsburg-Sondershaufen toekomende.
PLAUEN, PLAGE, fteedje en pas in de Middeîvan gerft, tarwe , boomvruchten en druiven. Men
vind ook in den berg Porco ryke zilvermynen, die marck Brandenburg , aan de Havel , by de ftad
cvenvvel, na dat men die van Potofi ontdekt heeft, Brandenburg, die de heren van Gehren toekomt,
en een porcellein-makery heeft.
ni et nieer gëacht worden.
PLAUEN, ftad en amt, benevens een Ilot in VoigtPLATA, grote provintie in zuid-America, die ten
zuiden aan Terra Magellanica , ten noorden aan land, aan de Elfter,twe en een halve myl van Hof.
Brazilien, ten ooften aan de Atlantifche-zee, en ten -'t Heeft voordezen tot de Zeitfche landsportie beweiten aan Peru grenft. Zy is ryk van kooren, hoort, maar is nu na de dood van hertog Maurits
zuiker, wyn en vee-fokkery. De Spanjaarden heb- Wilhem zedert 1718. onder 't gebied van keur-Saben 'er enige colonien, rAiTumption, Buenos Ai- xen.
PLAUSIBEL , iets dat weî aan te nemen is en niet
res , Loflette, Corrientes, S. Fé en Spiritu Sanclo
te verwerpen.
of 3a Torre de Gabelo.
PLATA, een eyland in Mar del Zur, onder de
PLAWE, PLAUE, kleine ftad en flot in het herkuft van het landfchap Quito in. zuid-America. Het togdom Mecklenburg in 't vorftendom Wenden ,
is 4. mylen lang en anderhalf breed.
aan het meir Plawe, hoort den hertog van MeckPLATA , Rio DE LA PLATA , ZILVER R I V I E R , lenburg-Schwerin toe.
anders ook Januarius genoemt, is een grote rivier
PLAZENTIA, fchone ftad en citadel in 't Spaanin zuid-America , die in *t gebergte Andes ont- fche Eftremadura, aan de kleine rivier Xerte, 12.
fpringt, by de 300. mylen door de grote provintie Spaanfche mylen van Alcantara, benevens een bisla Plata ftroomt, en zieh by Buenos Aires in de zee dom , onder den aartsbifîchop van Compoftel ftaanftort, daar hy zeer vele eylanden maakt, en over de.
xie 32,. mylen breed is.
PLAZENCIA, kleine ftad in de Spaanfche provinPLATAMONA, beveftigde ftad in.Theffalonien in tie Bifcayen, in 't landfchapje Guipufcoa aan de ri.Griekenland, niet ver yan de golf van Salonichi.
vier Deva, welke wel bewoont is, en in de ömPLATANO , rivier in Val di Mazara in Sicilien, die leggende landftreek goede yzer-mynen heeft.
Zieh in de Barbaarfche-zee ontlaft.
PLEBANUS, PAR/ECUS, is een priefter by de CaPLATE, flot en fteedje in achter-Pommern, by tholyken die een kerk te bedienen heeft. Piebanade rivier Rega, niet ver van Regenwalde, de lie- tus, hiet zyn plaats of waardigheid, Plèbes de kerk
rai van Plucher toekomende.
zelfs.
PLATE, ftad in het hertogdom Mecklenburg,aan
PLEBISCITUM, een infteîling of wet van 't gernede rivier Steur , 2. mylen van Schwerin , word ne volk.
Voor het ftamhuis der beroemde Graven van Platen
PLECH, vlek in Franckenland, aan de Bamberg«
aan *t keur-Hanoverfche hot gehouden.
fche grenzen, de markgraven van Bayreuth toebePLATEN, zie Platten.
horende.
PLATNA, kleine berg-ftad in de Elleboger kreits . PLECKEDE, amt en kleine plaats aan de Elf in
in Bohemen, aan de Mifnifche grenzen, daar tin, het Luneburgfche, 7. mylen van Hamburg.
yzer en blaauwe verf gemaakt word.
PLEEG-GERICHT , zo noemt men in Beyeren de
PLATOW , PLOTHO , ilot en amt in 't hertogdom gerichten die in enige fteden verlegt zyn, en over
Maagdeburg, aan de Anhaltynfche grenzen , den zeker plegen of Territoria het recht uitfpreken.
koning van PruiiTen toekomende: 'tis het ftamhuis
PLEJADES, zie Zeven-geßernte.
des aelouden geflachts der edeleheren van Plotho in
PLEIBURG , ftad, flot en heerlykheid in Karin*t Anhaltfçhe, en in de marck-Brandenburg, waar thien.
van de eerftgeïioemde de vrye heerlykneid EngelPLEINFELS, kleine ftad in Franckenland, onder
irmnfter bezitten.
het bisdom Eichftadt behorende.
PLATTEEQRME, zie Bmiere.
PLEISSE , kl#ie rivier, die te SteinpleiiTe, een
dorp

PLE:
"dorp in Voogtland, ontfpringt, en zieh tuffchen Hal
en Merfeburg by Wermuts in de Saal ontlaft.
PLEISSENBURG, hiet het flot te Leipzig aan de
Pleiffe, d*t gefortificeert is.
PLEMP, is een foort van kleine viffchersbootjes
of Kan en.
PLKNE , tie Pleuns.
PLENIPOTENTIARY, is een gevolmachtigde van

een mogentheid, die macht heeft om ailes aan te
hören en te beiluiten.
FLLSKE, kleine rivier in de Nieuwe-marck Brandenburg , die by Spiegelburg ontlpringt, en by Ulirt
in den (3der valt.
PLESKOW , hertogdom in Mofcovien , tuffchen
liet hertogdom Novogorod-Welicki , Litthauen,
Lyfland, en Ingermanland. De hooftftad, die den
frclven naatn voert, legt aan de rivier Weliki, daar
de zelve in het meir Peipus valt. Zy is groot en
wel beveftigt, en heeft een hen; Ilot op een rots.
PLESOW, Had in het waywoodfchap kaliich in
groot Polen.
PI.ESSE,, vrye (lands-heerlykheid in opper-Silefien , aan de grenzen van klein Polen en het vorftendom Teichen , den graaf van Promnits als een
koninglyk Boheems leen toekomende , die overvloed van vifch en wüd-braad heeft. De hoo.ftplaats daar in voert den zelven naam, legt aan de
Weichfei, 10. mylen van Cracau en 27. van ßrefîau, is inaar een open vlek, maar heeft een fraai
en bequaam Hot.
PLrssE, flot en vrye ryksheerlykheid aan de Leine in neder-Saxen, een halve myl van Gottingen,
on ter -Helfen- Gaffel behorende.
PLESSIS, Ilot en landgoed in Vrankryk in Poitou , waar van eertyds een iamilie , waar uit de
kardinaal van Richelieu gefproten was , den naam
gevoert heeft.
PLESSIS , ilot in Vrankryk aan de Loire in Touxaine, dicht by Tours , waar van daan het ook
Pkflîs les Tours genoemt word.
PLESSUR , rivier in Graaubundterland , die niet
ver van Chur in den Rhyn valt.
PLETTENBERG, klein fteedje of vlek in het graaffchap Mark, den koning van Praiffen toekomende,
dat 1725. te enemaal in de aich gelegt is. *t Is het
ftamhuis der barons van Plettenberg, die zieh in 't
Kleeffche en 't Munfterfche hebben uytgebreyd, en
waar van dekeyzerlyke en keur-Beyerfche gefceime
raad, als ook de keur-Keulfche eerite ltaatsdienaar
cn opper-kamerheer 1724. in den ryksgraven-ftand
verheven zyn.
PLBUN, vorftendom in Wagrien, denhertog van
Hohlein-PJeun uit het Ronin^lyke Deenfche huis toekomende. De ho'jrtftad Pleun legt aan een meir,
en heeft een fchoon ilot Tot dit voritendom hören
ook de kioofters Arensböck en Rheinfeld. De laatitoveriede hertog JoachnnusFridencus was den 9. Mey
1668. geboren, en itierf den 22.January 1722,zonder manlyke erven. Zyn nagelate gemahn is Magdalena Juiiana, dochter van Paltsgraaf johan Carel
van ßirckcnfeld in Geinhaufen. Debeyde mededingers'naar de opegevaiien landen zyn hertog Johannes

Erneuus Adolphus van Rethwifch, en des veritorven

PLE. PLÎ. PLO.
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hertogs broeders zoon Fridericus Carolus, die voordezen heer van Carlitein genaamt wierd, maar 1722.
van den koning van Denemarken tot hertog van
Norburg en prins van den bloede verklaart is.
PLEUNE, kleine rivier in achter Pommeren, die
op de Marckfche grenzen ontlpringt , een meir
maakt, en beneden Damm in den Öder vaid.
PLEURS, PLURS , P I U R I , was een groot vlek in

het graaffchap Chiavenne in Graauwbundter land,
maar wierd 1618. door veele van een geiplete rotfen gants bedekt. Daarwierden veelaarde koppen of
kommen gemaakt, die geen venyn leden; tegenwoordig is qpde plaats, daar het geftaan heeft, een meir
te zien.
P LE Y MOUTH, ZlC

PlmOUth.

PLECHT, betekent het verdek, dat'erop een klein
vaartuig voor en achter is.
PLECHTANKER , is het zwaarfte ancker op een
fchip , en word maar in den grootiten nood geb.uikt.
PLIMOUTH, PLEYMOUTH, beveftigde en beroemde

Had in Devonshire in Engeland daar de rivier Tamer
in het zo genoemde verkeerde canaal valt, benevens een grote en beroemde haven, die door twe
forten befchut word. Behalven dat heeft zy noch
een citadel , die koning Karel IL op een 'neuve!
heeft laten bouwen, ook op het eyland van St. Niklaas een fchans. Voordezen wierd dezeplaats maar
van viffchers bewoont, inaar is nu om de bequame
legging van de haven een van de gewïchtigfte zeefteden van t ngeland geworden, daar niet alleen een
groot magazyn is, maar ook altyd veel koninglyke
oorlog- en koopyaardy fchepen voor ancker leggen.
Een voorname familie voert den graaflyken titel
il aar deze pîaats.
PLIMOUTH, NIEUW PLEYMOUTH,

kleine ftad m

nieuw Engeland aan de kuft van noord-America;,is
een Engelfche colonie, die anno 1620. aldaar aangelegt wierd, en uit enkele Puntanen beftond.
PLI M TON , ftad in Engeland in de provintie De«
vonshire, 4. mylen van Plimouth.
PLINDENBURG, zie Vïcegard

i-LiNDERMARCK, vlek in neder-Ooftenryk, eerï
myî van Jps.
PLOCZKO , waywoodfchap in Mafovien in Polen , dat 4. diiiriéten heeft, naamlyk Ploczko, Zancren, Miîava, enStenen.
PLOCZKO, hooftitad van het waywoodfchap van
den zelven naam aan de Weixel , benevens een
fterfc Ilot en bisdom,onder den aartsbiflchop van»
Gnefen.ftaande.
PLOMBIÈRES *zeer beroemde gezondheidsbaden m
Lotteringen, aan r'e grenzen van Franche Comté,
dicht by Remiremont.
.
PLONICK , ftad in het waywoodfchap Mafovien in
Polen.
PLOT HO, zie Platow.

PiöTSKAu, flot en amt aan.de Saale, in 't vorftendom Anhalt, het huis Bernburg toekomende,
aan 't welke her zelve na 't uititerven der Hartsgerodifche lime 1710. vervallen is. 't Heeit fchone
jachteryen en goed wyngewas.
PLOTTONS, zie peloton.
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verfcheyde onder haar behorige piaatzen; Mea
fchryft dit woord zomtyds by verkorting Potta.
PODHAJECZ, ftad in het waywoodichap Reufien
in Polen.
PODSEBRAD, kleine ftad en (lot aan den bruggenoever der Elve in Bohemen # in de Koninggratzerkreits.
PLUNDERING OP DE GEMENB WEGEN , was die
PODLACHÎEN, BIELSKO, groot waywoodfchap in
©nordentlykheid die voor den opentlyKen landsvrede de vorften tegen hun naburen, en de edellieden Mafovien in Polen, dat ten weiten aan het eigenttegen de ûedcn met \ wegnemen der inwoners en lyk zo genaamde Mafovien, en ten ooiten aan Litverhindern! g des koophandels oefFenden. Dierge- thauen grenft. 't Is 10. mylen breed en 30. lang,
lyke plundering gefchied hedendaags noch dikwils beftaat uit de diftneten ßielsko , Drogiczyn en
van de doortrekkende of geinquartierde foldaten, Mi ein ick,
PODOCK, ftad in het waywoodfchap Ruffien in
voornaamlyk wanneerzy geentraktamentbekomen,
Polen.
en de officiers* de gemene foldaten daarom door de
PODOGGEN, zie Bauchen.
vingers moeten zien.
PODOLIEN, landfchap in klein Ruffien in Polen f
PLUNGIAN , Had in Samogitien in Litthauen, 7. m,
dat drie diftri&en begrypt , namelyk Caminiec ,
van Memel, en 9. van Libau.
Trambowla en Laticzow, en word in opper-r odoP i URS, zie Pleurs.
PLUVIALE, een groot rok of cérémonie kleed, lien, dat ten zuiden gelegen is, en in neder-Pododat de biiTchoppen, priefters en ändere geeftelyke lien, dat ten ooften legt, verdeelt. Het legt bene*
perfonen by zekere fundien dragen. Het pluviale den Walîachyen aan de Niefter, en ftrekt zieh beomringt de gantfcbe perfoon, en word van voren neven Zevenbergen en Moldavien tot aan Turkyen
met twe haken toegemaakt. Ook noemt men net en de Zwarte-zee uit. Het land is vruchtbaar, maar
misgewaad, dat de Roomsgezinde priefters op gro- heeft veeî van de invaîlen der Tartaren en Cofacte feeftdagen voor het altaar gewoon zyn te gebrui- ken moeten Uitilaan.
POELAND , POELLAND , flot en heerlykheid in
ken, Pluviale.
PLUVIERS, PITHIVIERS, kleine ftad aan de rivier middel-Crain, tot het graaffchap Gotfchee behorende.
Oeuf, in het landfchap Orleanois in Vrankryk.
PoELPLiN, ryke Bernhardyner abdy in PoolfchPLYMTON MARIES , ftad in Devonshire in EngePruiffen tulîchen Stargard en Meva, aan de rivier
land.
Po, de voornaamfte rivier in Italien, die op den Ferfe.
POENALE WETTEN in Engeland, zyn meeft van
berg Vifo aan de grenzen van Dauphiné ontfpringt,
de Savoifche landen, gelyk ook de hertogdommen koningin Elizabeth uitgegeven, met oogmerk, om
Milaan, Parma, en Mantua doorloopt, en zieh in den Roomfchen Godsdienft te onderdrukken.
9
PoENiTENTiALE, is by de katholyken dac kerkt Ferrareefchê gebied door 4. monden, die il Po
Grande, il Po di 4 Ariano, il Po di Volana, en il Po boekjwaar in alle regels en gebeden begrepen zyn,
di Argenta of di Primaro genoemt worden, in de die zy by hun boete, biegt en aflaat moeten in acht
nemen.
golf van Venetien ftort.
POENITENTIARIUS, is de groot vikaris van een
PoßBtE, kleine ftad in het landfchap Trino in 't
biftchop, en heeft het gezag over alle gewetens-zahertogdom Montferrat in Italien,
PÖBLET, ryk kloofter in Catalonien, voordezen ken, warom hy macht heeft van alle die gevalleri
de begraafplaats der koningen van Arragon, als gra- te abfolveren, waar van anders niemand als de bisfchop of aartsbillchop de abfolutie kan geven. D e
ven van Catalonien.
POCHÂT, voortreflyke veiling in Ongaryen, 2. paus hêeft een groot-Pcenitentiaris, die een cardiraylen van Waradein, midden in èen moeras, waar naal , en het opperhooft van vele andere Pcenitentiariflen is.
toe maar een enge pas over een brug leyd.
POENITENTIE, hiet eigentlyk de boetvaardigheid
PocHiNG, hoog gebergte in China, waar op het
kruid Hoaco groeit, dat onvruchtbaarheid veroor- of het berouw dat men van zyn zonden heeft, 's
welk by de Roomsgezinden voor een fakrament
aaakt.
gehouden word. In den kerkelyken zin beduid dit
PocKLiNGTON, ftad in Yorckshire in Engeland.
PocuTit, klein landfchap in het waywoodfchap woord de itraf, die de biegt-vader zyn biegt-kindeLemberg in Polen, aan de Zevenbergfche en Wa- ren oplegt, om ze daar door van verdere overtredingen af te houden, en voor de voorgaande mis«
lachyljphe grenzen.
POCZATECK, ftad in de Bechiner-kreits in Bohe- daden voldoening te laten geven Hier toe behoren
de Pœnitens du tiers ordre, of een zekere foort
men.
van Francifcanen, door paus Nikiaas IV. ingeftelt.
PODBERDER-KREITS, zie Beraun.
PODBNSINA , kleine ftad in 't Genueefche gebied Zy gaan in 't graauw gekleed als de Capucynen,
hebben een kap op in de gedaante van zuikerbrojn Italien, is een ryks-leen.
PODESTA, is een hoge amtenaar in Italien in de den, dragen geen fchoenen , maar hoge muilen.
fatten, die' over de rechtszaken en het ftadsbeftier T e Parys noemt men deze munniken Piquepuces,
geftelt is. T e Venetien en Genua is het een per- van een dorp, dat aan 't einde van de voorftad van
foon uit de overigheicl, die het gerecht oerlent op St. Antoni legt, en dm zelven naam voert,
PLOUTIN , kleine Turkfche ftad in Romanien,
daar da rivieren Capriza en Mariza te zamen lopen.
PLUG, rivier in de marck-Brandenburg, die in
den Havel loopt, en dan met den zelven m de hive valt.
,.
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POETEN, zyn luiden die de daden van grote he«
ren, treurgevallen , fchouwfpelen , liefdehandelingen, enz. in veerzen of gebonde reden op een aangename wyze weten voor te (teilen.
POFALARA , itad aan de rivier Tefmo, in 't hertogdom Milaan in Italien.
POGADE , zie Pagode

gen den Zuid-pool, de andere regen den Noord-Pool.
POLCAIROLA, een van de Hierifche eylanden in
de Middelantfche-zee , met ver van de kuit van
Provence in Vrankryk.
POLCKENHEIM, itad, benevens een berg-flot in 't
voritendom Schweidnits in Sileiien.
POLCKWITS, zie Bolckwits.

POGEN, beroemt markt-vlek in neder-Beyeren,
tot het rent-amt Straubingen behorende. Het legt
aan de rivier Poge, dicht aan den beroemden Pogens-berg, en voordezen heeft een graaflyke famille hier den naam naar gevoert.
POGGIBONZI, kleine itad en vervallen flotinToscanen , wegens haar fnuif-taback beroemt.
POGGIO, kleine itad aan de Liguitilche-zee, niet
ver van Genua, is een onmiddelyk ryksleen.
POGGIO REALE, kleine itad niet ver vanNapeîs,
in Terra di Lavoro.
POHEM, Mofcovifche veiling in Sibérien, aan de
rivier Tafla.
POHL , Schier-eyland en amt in 't hertogdom
Mecklenburg,de kroon Zweden toekomende.
POICTIERS , hooftilad van Poitou op een kleine^
heuvel , waar by de rivier Gain en een andere
kleine rivier te zamen lopen, welke beyde daar een
meir maken. Zy is een der grootite en oudite fteden van Vrankryk, en heeft een Senechauflee, een
preüdiaal, een univerfiteit,die Anno 1431. geflieht
is, en een bisdom , onder den aartsbiflchop van
Bourdeaux ilaande.
POINT D'HONNEUR , is een zaak die onze eer

raakt, wiens krenking onder den adel en de krygsluiden zo hoog geacht word, dat z y , naar hun gevoelen > niet anders als door een tweegevecht kan
uitgemaakt worden.
POISSY, kleine itad op het eyland van Vrankryk
aan de Seine, 6. mylen van Parys.
POITIEKS, zie Poiùliers.

POITOU, POICTOU, grote provintie in Vrankryk,
die ten noorden aan Bretagne en Anjou, ten ooiten
aan Touraine en Marche, ten zuiden aan Angoumois, Saintonge en Aunis, ten weiten aan de Gafconfehe zee grenft. Zy is vruchtbaar aan koorn,
00k groeit 'er wyn, en zy brengt veel vee voort, voornaamlyk grote muil-ezels. Men verdeelt ze in opper- en neder-Poitou,waar van heteerile het grootite deel is.
POIY , dorp benevens den titel van een vorftendom in Picardyen in Vrankryk.
POLA jbeveitigde en welbewoonde ftad in Iftrien,
benevens een grote haven en citadel, de Venetianen toekomende. Haar bisdom hoort onder den
Patriarch van Aquileja, en de Venetianen houden
hier een gouverneur* die den titel van graaf voert.
POLACRE, of POLAQUE , is een
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vaartuig op

de

Middeiantiche- zee, dat een voormait met een van onderen breed en boven fpits zeyl heeft, maar aan de
boegipriet voert het een groot vierkänt zeyl. Men
ruft dit vaartuig met 5. of 6. itukken uit, wanneer
men het tot dienft d^r grote ichepen gebruiken wil.
POL. m e z , itad in het waywoodfchap bendomir
in klein folen, 6, mylen van Sendornir.
POLARES, zyn twe klingen op de globe, ce»n te-

POLDER hier een droog moeras, met vaartert
en grachten doorfneden.
POLDRACK, BRUMMER, een munt in Polen,waar

van 'er 5. zo veel als 2. Saxifche grofehen, en 60.
een ryksdaalder uitmaken.
POLE , provintie in weft-Mofcovien , die meeilendeels moeraffig, het overige deel vol boffchen
is.
POLEN , POLSKA , koningryk in Europa, *t welk
ten zuiden aan Wallachyen , Zevenbergen en O n garyen, ten weilen aan Duitsland, ten noorden aart
de Ooitzee , Lyrland en Mofcovien en aan klein
Tartaryen grenft. 't Beftaat uit 2. hooftdelen 9
naamlyk uyt het inzonderheid zogenaamde koningryk Polen, 'twelk in groot-en klein-Polen verdeelt
word, en uit het groot hertogdom Litthauen, insge«
lyken hören Mafovien, Cujavien, Podohen, i'oleiien en het Pooliche Pruiflen daar toe. De RoomfcheGodsdienit is de voornaamite in'tlandjevenwel
word 'er de Griekfche en Joodfche 00k gedult,
gelyk 00k daar in noch veel Luyterfchen , voornaamlyk in 't Poolfeh Pruiflen, 00k Gereformeer«
den, Arianen, Socinianen en Türken te vinden zyn,
*t Is een verkiesbaar koningryk, en word daarom een
Republiek genaamt, wyl het ten dele een Monarchifche, ten dele een Ariitocratifche itaat is, nademaal de koning zonder toeitemming der Senatoren
niets gewichtigs dürft ondernemen. 't Heeft twe
aartsbisdommen, naamlyk van Gnefen en Lemberg,
00k 34. waywoodfchappen, waar van ieder zekere
caftellanen onder zieh heeft, en het land is koud,
maar uitdermaten vruchtbaar , en het heeft overvJoed van hout, wildbraad, was en honing, gelyk
00k koper , yzer , itaal en zour , dat uyt de
aarde gegraven word. De adel van Polen is zeer
talryk, en heeft grote macht, zy maken goede foldaten te paard uit, maar hun onderdanen zyn enkele iîaven. Ieder heeft zitting en item op dealgemeneryksdagen,en van de fteden durven alleen Cracau, Vilna enDantzig haar Gedeputeerden daar op
zenden. In deze eeuw heeft dit koningryk onder
de gedurige krygs-onluften, als 00k voor enige jaren van de peil veel uitgeitaan, wyl de Magnaten
desRyks zelfs onder elkander in de grootite onenigheid leven, nademaal de eene party koning Auguftus, de andere den graaf Staniflaus Leczinsky heeft
bygeitaan, welke laatlte party ook door den koning
van Zweden onderitut wierd. Anno 1706. wierd
wel te Alt-Ranitad in Saxen een vrede geiloten, en
na dat de Zweden hun leger in Saxen zeer yeriterkt
hadden, wilden zy eerft de Mofcoviters verdryven,
en daar na de weerfpannige Polen volkomen onder
Staniflaus gehoorzaamheid brengen. Maar het Zweedfche leger wierd by Pultowa den 27. juny 1709. te
enemaal verflagen, en de Pooliche Magnaten riepen
koning Auguftus weer in , nademaal volgens de
OooQi
grond*
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grondwetten der Poolfche Natie geen konîng zonder bewilliging van de geheele Republiek de kroon
kon nederleggen. Hier op trok koning Auguilus
met het Saxifclie leger naar Polen, daar men zieh
bemoeide om het verwarde koningryk weer in ruft
te brengen. De koning van Zweden had wel met
de Türken eenof- endefenfive Alhantie tegen Mofcovien en Polen gefloten, omzo weide aangroeyende macht der Mofcoviters in haar vorig evenwichtte
brengen , als ook Staniflaus weer op den troon te
zetten, en de tot noch toe vervalle zaken der Zweden te'herftellen, maar het quam in July 1711. tegen aller meniiehen vermoeden, na dat de Türken
en Rufïen drie dagen met elkander aan de rivier
Pruth geilagen hadüen , tot een vrede , en fchoon
de koning van Zweden benevens den Franfchen afgezant Monfr. des Alleurs alle krachten aanwendden,
cm de Porte noch eens tot den oorlog tegen Mofcovien te bepraten, is den 16. April 1712. evenwel
de vrede met Mofcovien op 25. jaar vernieuwt en gefloten. Naderhand is het toneel des oorlogs naar
Pommeren, van daar naar Holftein ,en eindelyk weer
naar Pommeren verlegt; maar in Polen hebben de onjuftige Polacken verfcheyde harde ichermutfelingen
inetdeSaxen gehouden, tot eindelyk na veel bloedvergietens den 30. January 1717. een vredenstradtaat
gefloten is, de Saxifche troepen , tot op de konin gîyke lyfwacht na, weer uitPolen naarSaxen zyn te
huis geroepen. In den Nyltadfchen vrede , die
den 3o.Augufty 1721. tuflehen Mofcovien en Zweden gelloten wierd, heeft de overlede czaar Petrus
de Groote den koning en de Republiek Polen mee
ingefloten , dat van dien tyd af alle vyandlykheid
met Zweden zou ophouden, en de overige gefchillen op een plaats, die zy beyde daar toe uit verkieken zouden, volkomen bygelegt worden. Van de
familie van koning Auguftus, zie onder Saxen. Voör
't overige ftaat'er noch van den vorigeA koning Johannes III. Sobiesky te weten\ dat hy een weduw e , drie koningiyke prinflen en eene princes heeft
nagelaten. De weduwe, Maria Câfimira Louife is
een dochter van Hendrik , Marquis d*Arquien uit
Vrankryk, die 1707. als cardinaal geftorvenis: zy
heeft na haar gemaals dood den meeften tyd in Romen doorgebracht, en is 1716. in Vrankryk geftorven. De oudfte prins Jacobus Ludovicus is geboren den 2. November 1667, en heeft zieh den 15.
Maart 1691« met Hedwig Elifabeth > dochter van
keurvorft Philippus Wilhelmus van de Palts» in den
echt begeven. De twede prins Alexander Benedi# u s , die den 6, September 1677. geboren was,- ftierf
te Romen den 21, November 1714, en de derde
Confiant in us Uladiflaus quam den 1. Mey 1680. in
de wereld, en is ook den 28 July 1726. geftoiven
De princes Therefia Cunigunda is een weduwe van
den' laatitgeftorven keurvorft van Beyeren Maximiliaan Emanuel.
POLEN , het eigentlyk zo genaamde koningryk
M e n grenft ten noorden aan Litthauen en de Ooftxee, ten ooften aan de Dnieper en Mofcovien, ten
Luiden aan de Dniefter, het Carpatifche geberote,
Moldawien en opper-Ongaryen, e n ten weiten In's
gelykaanOngaryen, Moravien^ süefien, de Mark

POL:
Brandenburg en achter-Pommeren. Na deszelfs fe~
genwoordige grootte word het omirent met Vrankryk vergeleken, en beftaat uit 7. provintien, welke
zyn groot- of neder- Polen, klein- of opper-Polen,
Prahlen, klein Ruffien, Mafovien, Volhynien, en
Podlachien. Groot of neder Polen legt aan de Silelifche , Brandenburgfche en Pruifche grenzen , en
ftoot ten ooften en zuiden aan klein Polen. Hier
van is onder het woord groot Polen! gehandelt Klein
of opper Polen grenft ten noorden aan Mafovien en
Podlachien, ten weilen aan groot Polen, ten zuiden aan Ongaryen, en ten ooften aan Ruffien. Het
begrypt 3. waywoodfchappen , naamlyk Cracau,
Sendomir en Lublin, en is omtrent 50. Duytfche mylen lang en breed.
PoLfcsiNO DE RoviGo, zie Rovigo,
POLÏCASTRO , taamlyk woefte ftad aan de golf van
Policaftro inprincipato citra in Napels, benevens een
bisdom, onder den aartsbiflchop van Salerno behorende
POLICE, biet de bewys cedul van den Notaris by de
proteftering derwiffelbrieven. Zie Proteß. Ook de
verzekering die by affurantien der fcheeps waren opgefielt word.
POLICY» POLICE, is deorde van regering, àio, in

een land of in een ftad waargenomen word.
PQLICY-ORDQNNANTIE, zo worden de wetten genoemt, die op het welzyn van het gantfche genienebeft zien, op dat de onderdanen in geichiktheid,
ruft en goeden blcey gehouden worden.
POLICZKA , koniiigfyke ftad in de Chrudimer kreits
in Bohemen. Zy is met dubbele muren en grachten omringt, en dryft groten handel met vias en
lynwaad.
POLIET , fchoon, cierlyk, manierlyk ; daar van
daan pclitefle, manierlykheid, hoflykheid.
POLIGNANO , kleine ftad in Napels, aan de kuft
van Terra di Bari, benevens een bisdom, onder den
aartsbiflchop van Bari ftaande.
PoLiGNY, ftad in Franche Comté in Vrankryk.
POLINA , POLLONA , PIRGO , rivier in Albanien

in Griekenland, die zieh in de golf van Venetien ftort.
PoLiTicA , POLITIQUE \ is een wetenfehap hoe
men een Staat kloek en voorzichtig regeren kan.
POLITÏCUS , hiet een man die den ilaat, waar in
hy leeft, en den aart der luiden, waar mee hy om.
te gaan heeft, wel kent, en daar door overal zyn
gekik bevordert.
PöLiTs, kleine ftad in 't Pruiffifch voor-Pommeren , 2, mylen van Stettin, welke goede boflchen,.
akkedanden, vifchery, en hop heeft, en de Had
Stettin toekomt.
POLL A, POLLS, amthuis en marktvlek i n ' t her-

togdom Calenberg, in het graaffchap Eberftein , den
keurvorft van Hanover toekomende, legt een myl
van Bodenwerder. Van het bergflot, dat op een
hogen heuvei geboutis, ziet menflechts enigepuinhopen meer.
POLLEBEN, amt in het graaffchap Mansfeld, onder keur-Srandenburgs gebied, de familie van Pfuhl
toekomende.
, .
POLLER , een gefehut, dat 30. en meer pond ftV
nen • uitwerpt*
Pol-

POL. POM:
PöttiNA , rivier in Val di Demöna'm Sicilien,
äiezich in de Tyrrheenfche zee ftort.
POLLING, fchoon kloofter der Reguliere kanunniken van St. Auguityn in opper-Beyeren, niet vef
van Weilheim.
POLNA, kleine ftad, die de rivier Sazaw in twe
delen fcheyd, en het eenedeel hoort tot Bohemen,
bet andere tot'Moravien.
POLNACK, flot in opper-Ongaryen.
POLNAU , kleine ftad in achter-Pommeren in het
hertogdom Wenden, aan de rivier Grabow aan de
Caflubifche grenzen, een myl van Gange, en de
heren van Glafenapp toekomende.
POLO, klein eylandby den mond van de golf van
Cagliari in Sardinien.

den hertog van Savoyen toebehoort, en den tytel
van een heerlykheid heefr. Daar legt een andere
plaats van dezen naam niet ver van Mantua by Gozolo.
'
POMEJOC, kleine ftad inVirginien in noord-America, tegen de grenzen van Florida aan de zee-kuft,
tuflehen de mond van de rivier Pomejoc, enhetmeir
van den zelven naam.
POMERELLEN , landfchap in 't Poolfch Pruiflen,
ten weften van de Weixel gelegen, tuflehen grootPolen, Brandenburgfeh PruifTen, en de Ooftzee.
POMESANIEN , landfchap in PruifTen dat zieh van
't ooften ten weften van de rivier Pasberg aan tot
aan de Weixel uytftrekt. Het is fterk bewoonr,
heeft veei meiren , en hoort ten dele tot het
P O L O , IXQBOÎO.
Poolfch-, ten dele tot Brandenburgfeh- PruifTen,
POLOCZKO , waywoodfchap in wit-Ruffien in Lit- Evenwel is de benaming van dit landfchap weinig
thauen, 't welk twe diftriclen heeft, naamlyk Po- meer in gebruik.
loczko en Ufacz. De hooftitad Polozko legt aan
POMMER EN„ hertogdom in de opper-Saxifche kreits,
de rivier Dwina , daar zy de Polota inneemt , en dat ten weften aan Mecklenburg, ten zuiden aan
heeft een Jezuite collegia Zy is groot, gefortifi- de marck-Brandenburg, ten ooften aan Polen, en
ceert, en heeft i. kaftelen.
ten noorden aan de Ooft-zee grenft. Het word in
" POLONGEN , kleine ftad in Samogitien in Litthanen voor- en achter-Pommeren verdeelt, die door de
aan de Ooftzee, 3>mylen vanMemel. Daar wonen Oder van een gefcheyden worden, en heeft zedert den Weftphaalfchen vrede van \ jaar 1648.
mieeft Joden.
POLOVIFX, ftad in het waywoodfchap Sendomir het eerfte de kroon Zweden, het andere het keurvorftelyk huis Brandenburg toebehoort, tot dat einin klein Polen.
POLSNITS, rivier in Silefien, die zieh by Rom- delyk in'tjaar 1715. voor-Pommeren van de noordberg in 't vorftendom Breflau met de Wiftrits vere- fche Geaîlieerden gants ingenomen, met Deenfche
en Pruifche troepen bezet, en eindelyk in den vrewigt.
de, 1720. te Stockholm gefloten, het meefte daar
POLTEN, zie Stielten.
POLTOWSKO, ftad en flot in Mafovien, in Polen, van, dat tuflehen de Pêne en den Oder gelegen is 9
aan den koning van PruifTen als keurvorft van Branaan de rivier Naref.
denburg voor eeuwig afgeftaan; in tegendeel het
POLTRON, een lafhartig, vreesachtig karel.
POLÜS, is een van de beyde punten, die men zieh vierde deel daar van, tuflehen de Pene en Meckaan den hemelsklootjnbeeld, en waarom dezeloopt. lenburg gelegen, aan de kroon Zweden te rug geDe een word Poîus Anfticus ofNoord-pool, tegen 't geven wierd. Alzo begrypttegenwoordig het Zweednoorden , en de andere Polus Antarcfticus of de zuyd- fche voor-Pommeren het Bartifche en Gutskowfche
diftricl, benevens het eyland Rügen; het Pruiflifche
pool, ten zuyden genaamt.
PoLuszKE?of QUART-COPECKEN, is een kleine foort voor-Pommeren de Randowfche , Anclamfche,
van mimt in Mofeovien, en gelt omtret zo veel als Deminfche, en Treptaufche, in 's gelyk cle Ufeeen Meifniiche dreyer. Hondert gaan 'er van op domfche en Wollinifche. kreits , die gezamentlyk
tot het hertogdom Stettin behoren. Het Pruiffchc
een Ryksdaalder.
POLYGAMIA of VEELWYVERY,ÏS wanneer een mans- achter-Pommeren beftaat uit het eigentlyk zo geperfoon te gelyk met meer vrouwen, of een vrouw naamde hertogdom Pommeren, met het daar in gemet meer mannen getroud is , voor dat de eer- legen ftift of vorftendom Camin, dat tuflehen het
ite echtgenoot geftorven is, welke misdaad rja ver- Stettynfche diftrickt , de Nieuwe-marck , en het
fcheydenheid der landen verfcheydentlyk geftraft hertogdom Cafluben, en de Ooft-zee legt, verder
uit het hertogdom Cafluben, het hertogdom Wenword.
POLYGONE , hiet zo veel als een figuur of lig- den , de heerlykheid Lawenburg, en de heerlykheid
chaam , dat veel hoeken en veel zyden heeft; le Butau. welke landen in 2.1. kreitzen verdéelt worpolygone extérieur aan een veiling is dewydte van den. Het land heeft veel koorn, weylanden, visde eene bolwerkspunt tot de andere, le polygone fcheryen, taback, wol, honing, was en hout, 00k
intérieur is de w y cite van de eene keelpunt tot de veel meiren en rivieren , en legt alzo zeer bequaam
tot den koophandel. . Dit land heeft 00k een aanandere. Zie Wiskunj. Woordenb.
POLZIN, kleine en welgeboude ftad in 't hertog- zienlyken adel, en voor 't overige fterke en werkdom Pom m er en , de heren van Manteuffel toeko- zame inwoners.
POMO, eyland in de golf van Venetien in Itamende , die hier flotgezetene zyn. Men vind hier
lien.
goede Say-manufacfturen.
POMONA , zo word het voornaamfte onder de
FOLZLOW, fteedje in de Ucker marck, onder het
Orkneyfche eylanden genaamt, anders 00k Mainami Grarnflow behorende.
POFVURA, was de laatfte plaats die den hertogvan land geheten.
FOMP£jQpous,ftad in klein Azien,in de proviatie CIMantua in Montfenat toequam, die tegenwoordig
Oo 00 3
fccien,
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PONT AR ASSO, Franfche plaats in Vlaanderen* in
Helen, 't welk hedendaags een flechte plaats is, en
het gcbied van Douay.
Palefali biet,
PONT A TRESSIN , kleine plaats inVlaanderen niet
POMP, is een lang en hoi infiniment van hout,
waar mee men het water in de hoogte krygenkan. ver van RyiTel, aan de rivier Marque, waar over
Op de middeimatige fchepen zyn in t gemeen 2. daar een brug legt.
PONT AUDEMER , PONTEAUDFMAR , Franfche ftad
pompen,een\>p de rechte en een op de linke zyde.
Maar op de grootfte fchepen zyn er vier: men aan de rivier Rille in het bisdom Lifieux in Nor*
plaatft ze tuffSien de grote maft en de foil Maar mandyen.
zo'er meer als tvve zyn,ftaan deovenge by de ach- PONT BEAUVOISIN , ftad in Dauphiné op de Savoifche grenzen aan de rivier Guyer niet ver van
ter-maft.
~
POMPE .pracht en groot aanzien. Pompeus prach- de Rhone, waar van de eene helft den koning van
Vrankryk, de andere den hertog van Savoy en toetig en aanzienlyk.
......
^ .
behoort.
PONAWITS, Hot en heerlykheid in opper-Crain,
PONT-DF-CE, kleine ftad in Anjou aan de Loi4. mylen van Laybach, de barons van Wizenftein re, waar over hier een brug legt.
toebehorende.
PONT D'ESPIERES, dorp benevens een fchans in
POND , een gefingeerde munt. Zie Franc.
de Caitelany Doornik in Vlaanderen , aan de kleine
POND , is een gewicht van 32. loot aan kramer-, rivier Efpierrette, die zieh niet ver daar van daaa
en van 24. loot aan apotekers-gewicht. Een fchip- in de Scheide ontlait.
pond is zo veel als 3. centner, Zie Natuurk. Woor- PONT DE GAKD , is een beroemde driedubbele
denb.
brug over de rivier Gardon in Languedoc, waar
POND-VLAAMSCH, een verfierde munt die maar door het water naar Nimes geleyd word.
in 't rekenen gebruikt word, en daar in 6. HollandPONT DE L'ARCHE, kleine ftad benevens een ci*
fche guldens gelt.
tadel in Normandyen, aan de Seine , welke niet
POND-STERLING , een gefingeerde munt in En- ver daar van daan de bey de rivieren Eure en Andele
geland, die 20. Engelfche fchellingen of 12. gulden inneemt,en een eyland maakt,waar toe men over
bedraagt. Een half pond Sterling hiet in 't En- twe bruggen gaan kan.
gelfch an Angel, en geldt 10. Engelfche fchellingen.
PONT DE MAIXENCE,. kleine ftad op het eyland
PONDE V E T R A , PÙENTE V E D R A , grote ftad in 't
van Vrankryk,aan de rivier Oyfe, waar over daar
koningryk Gallicien, aan het uiterite eind van een een brug legt.
meirboezem, by den mond van den kleinen ftroom
PONT DE MoNCLus,ftad in Catalonien,die 1713.
Lerits, 8. mylen van Capo Finifterre. Zy is groot, benevens haar fort door de troepen van Filips V.
maar flecht beveftigt, en weinig bewoont.
verovert en verbrand is.
PONDICHERI, landfchap en ftad in ooft-Indien,
P O N T , ofPUENTE DE L I M A , ftad in de Portuin 't ryk van den groten Mogol. De Franfchen
hebben 'er 1701. beginnen een fort te bouwen, en geefche provintie Entre Douro e Minho, aan de
anno 1706. voltooit, dat met 5.fterke en welgevoer- rivier Lima „ waar over daar een fchone brug legt.
RONT DE VESLE, kleine ftad in Vrankryk in het
de battions voorzien is.
landfchap
Breite, aan de rivier Vefle.
PoNDico, klein en woeft eyland van den ArchiPONTE AU DE MER , zie Pont Audemer,
pel , op de golf van Zeiton.
PONTE CORONE, kleine ftad aan de rivier CoroPONFERRADA, taamlyke ftad en fterk flot aan de
rivier Sil in 't koningryk Leon, 13, Spaanfche my- ne, in het Milaneefche landfchap Tortonefe, niet
len van de itad Leon. Zy legt in een dal tufïchen ver van de ftad Tortona, den marquis van Spigno
toekomende.
bergen.
PONTE D'EUME, fraaie ftad aan de rivier Eume
PoNGARDivA, eyland niet ver van Ceylon, aan
de punt van het koningryk Jafnapatan in Azien, dat in de Spaanfche provintie Gallicien, wiens landftreek
wel een fteenachtigen grond, maar veel vee, wild- uitermacen vruchrbaar is.
PONTEFRACT, ftad in Engeland in de provintie
braad en vifch heeft. De inwoners zyn van zeer
Yorcfahire, heeft een fterk flot , Pomfret Caftle
grote geftalte.
PONIEVIES, ftad in Samogitien in Litthauen, aan genaamt, en zend twe gedeputeerden in 't parlement. Daar rontom groeit veel zoethout.
een rivier van den zelven naam.
PONTE M O L E , beroemde brug over den Tiber,
PONS, koninglyke ftad in de Satzer-kreits in Boniet ver van Romen.
hemen.
PONTE MOLINO, Hechte maar fterke plaats, niet
PONS , kleine ftad en fterk flot aan de rivier Seigne in Saintonge in Vrankryk, waar van een be- ver van Mantua, in Italien.
PONTE N U R A , klein flot niet ver van Piacenza^
roemt geflacht den naam voert.
PONT ALLIER, kleine ftad aan de rivier Doux, daar een brug over de rivier Nura legt.
PONTE O G L I O , goede pas over de Oglio in het
in hetgraaffchapBourgundien.
Brefciaanfche gebied , niet ver van Chiari , daar
PONT ALMARAS, zie Alrnaraz,
PONT A MOUSSON , kleine ftad benevens een U- 1701. de Franfchen door de Duitfchers geflager*
niverfiteit in Lotteringen. De Moezel ftroomt 'er wierden.
PONTE STURA, ftad en flot in Montferrat, in het
door, waar over een ftene brug legt. Op een hogen berg daar tegen over legt het flot Mouflon, Een landfchap Caiale aan de P o o , daar deze de rivier
Stura inneemt,
markgraaflyke Unie voert 'er den titel van,
PÔN*

PON.

PON. POO. POP.

tftfj

PONTOYSB , kleine ftad op het eyland van Vrankryk, in het landfehapje le Vexin François genoemt
aan de rivier Oyfe, waar over daar een brug fept!
Zy heeft een oud flot, dat haar commandeert, als
00k den titel van een graaffchap en een bailluage,
en is een gewichtige pas over de gemeide rivier.
PONTPO L , ftad in Engeland, in de provintie.
Montmouth, is wegen haar yxer-molen beroemt.
PONTE VKDRA, ?îe Ponde Vetra.
PONTREMOLI, kleine beveftigde ftad in het TosPONTEVIGO, fterk cafteeî, niet ver van Cremoeaanfehe gebied, aan de rivier Magra in Italien t
n a , de Venetianen toekoinende.
PONTFKLD , Bambergiche Had in opper -Karin- den groot hertog van Floren een toekomende.
PONT ST. E S P R I T , zie 5/. Kfprit.
thien, aan de rivier Fell, 6. mylen van Udin. Hier
PONT SUR SEINE, kleine ftad in Champagne in
is de^emeneweg van Itaken naarDuitfland naar den
Vrankryk aan de Seine, waar over daar een brug
Kant van Wenen toe.
PONTHII.U klein ^raaffchap in Picardyen , tuffchen legt, ,
PONT VOLANT , een fchip-of vliegende brug. Zic
Boulonois, Artois, Amienois, Vimeu en de Brittan«
niiehe-zee. Het legt aan de rivier Somme, en de Schip-brw£,
PONTJS ,was in oude tyden een provintie in klein
hooftftad is Abi-éville.
Azien, tuffchen Bithynien en Paphlagonien.
PoNTiAjPoNZA, klein eyland in de TofcaanfchePONTUS EUXINUS, zie Zwarte-zee.
2,ee, by de kufien van Principato Citra in Napels,
PONZA , zie Pontia.
en hoort als een Spaanfch leen den hertog van
POOL , ftad in de provintie van Dorcefter in En«
Parma t o e , van wien het evenwel de tegenwoor- geland, aan een kleinen zee-boezem. Zy heeft zitdige regering van Napels heeft ingetrokken, nade- ting en item in 't Parlement, en een haven.
maal hy keyzer Karel VI, niet voor zyn rechtmatiPooLscH Lissfi, zie Lïjfa.
gen leenheer erkennen wilde.
POORT, POORTEN, POORTGATEN, SABORD , zo
PONTIFICALE KLEDEREN, beftaan in misgewaad
worden de fchietgaten daar de kanonnen door legcn andere biffchopiyke en priefterlyke kleren. Daar gen op de fchepen genaamt, en ftaan gemeenlyk:
van daan hiet het in Pontificalibus mis doen, wan- twe diergeiyke fchietgaten 7» voet van elkander«
neer de biffchop al zyn cieraad aan heeft.
Daar zyn zo veel reyen fchietgaten als 'er verdekPONTIGNY, vlek en Cifiercienfer abdy in Vrank- ken op het fchip zyn, en op de grootfte fchepen
ryk in Champagne 4. mylen van Auxerre.
heeft ieder rey in 't gemeen 15. fchietgaten, behalPoNTiNA, groot moeras in Campagna di Roma ven de gene die in de kruidkamer zyn, en behalf
in 't pauflyk gebied.
ven de batteryen der kaftelen.
PONTIOS, de naam van een wind, àk by Nious
Pood TIERS, zie Cßiaril.
in Vrankryk uit een ondoorgrondelyk gat of fpleet
POOT, een Spaanfch vaatwerk, dat 6. amen in
van een rots breekt> en gemeenlyk van middernacht houd.
aan tot 's morgens ten 10, uren waait , 00k byna
POPAYAN , provintie in Terra Firma in zuid-Ame7.0 koud is als de noorde wind. H y word zo naar rica , die ten noorden aan Carthagena, ten zuiden
den berg genoemt, waar uit hy te voorfchyn breekt. aan Peru, ten ooften aan nieuw-Granada, en ten
PONTJOUR, een brug benevens een toren aan de weiten aan de Mar del Zur grenft. Zy word in
Dub,in het graaffchap Mom pel gar d, is een gewich- twe delen gefcheyden, het oofteiyke hoort tot de
tige pas naar Bourgundien toe.
audientie Sta F e , het weftlyke tot de audientie
PONT I/EVEQUE, kleine üad aan de rivier Lefon Quito. Het land is zeer vruchtbaar, heeft een gein Normandyen in Vrankryk.
matigde lucht, maar is daar by zeer aan ftormen
PONT-LEVIS , een val- of ophaal-brug.
en onweer onderworpen. De inwoners zyn beP O N T O G A L E , PUNTA G A L A , fchone en beves- feeft , en veel wellevender als de andere Ameritigde ftad op het eyland Ceylon , benevens een caanfche Volkeren. De hooftftad Popayan legt aan
vortreflyke haven, de Hollanders toekoiftende, die de rivier Sta Martha en heeft een bisdom, dat onZQ 1640. den Portugezen normender hand hebben der den aartsbiffchop van Sta Fe behoort.
afgenomen, en naderhand noch meer beveiligt, en
POPEN , zo worden de gemene wereldlyke prieby na onoverwinlyk gemaakt. Zy legt aan de.weft- fters in Mofcovien genaamt, die önder geen orde
Jyke kuft van dit eyland.
zyn.

föHYER- BRUNN ; word de minérale bron ges a m t , die een myl van Andernach aan den Rhyn
i>\ *t aaitsbisdom Keulen gevonden word, en met
een fterk geraas uit de grond welt, dat men het
lan verre hören kan;alhoewel haar water aan zieh
Twelve niet warm is, zo kookt het doch als fmkheet
water.

PONTOISE , zie Pontoyfe.

PONTON , is een fchip omtrent 3.0F 4. voet hoog,
dat tot overvoering der peribnen,en kalratering der
fchepen gebruikt word. Ponton is 00k een zekere
Machine, die men gebruikt om over een rivier geaet te worden. Zy beftaat uit z. fchepen, die wat
van elkander af leggen, en zyn met planken bedekt, gelyk 00k de ruimte die 'er tuffchen beyden
is. Aan weers kanten zyn zy met ieuningen voorfcien, en voor 't overige zo fterk geboud, dat men
het gefchut en de ruitery daar op overvoeren kan.

POPERINGEN, POPPERINGEN, ope en kleine ftad

in Viaanderen, in het amt van Bailleul, 2. mylen
van Yperen, aarr de kleine rivier Poperingen, die
zieh in den Yper ftort. Zy is in den Badenfchen
vrede 1714. den keyzer ingeruimt.
POPERODER BRUNN, is een bron by Mulhaufei1

in Thüringen, daar een fchoon lufthuis ftaat, waar
heën de burgery jaarlyks op een zekeren dag gaat
om het Poperoder bron-feeft te houden, daar zy
geeftelyke gezangen by lingen om God te danken

we-
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wegens het groot voordeel, dat de fiad Mulhaufen het eyland Cuba in noord-America, die een havefi r
heeft, Port Ste Marie genaamt. Hier hebben d e
van deze bron geniet..
Spanjaarden een grote vee-fokkery ,en het beroemPOPF INGEN , zie Bop
fingen
,
de Havana's leer komt van deze plaats, 't welk van
POPOCAT PBc, is een berg die vuur en damp>ui- daar naar Havana, en van Havana naar Europa
werpt, in de provintie Mexico in noord-Amen- vervoert word.
ca
PORT AUX PRUNKS, het noordlyke dee! van het
POPOLO, kleine ftad in Abruzzo Citra in Napels, eyland Madagafcar in Africa, dat zieh van de haven
aan de rivier Pefcara, daar er een brug over legt. Tametavi tot aan den zeeboezem Antogil uirftrekt*
Zy voert den titel van een hertogdom, en wierd en zeer veel weylanden en ryft heeft.
door de aartbeving in Nov. 1706, zeer befchadigt.
PORT CONQUET, ftad in Bretagne, 5. mylen vm
P O P P A R D , zie Boftard.
Breit in Vrankiyk.
POPPBLSDORF , keur-Keulfch flot , met ver van
PORT DE TE MARIE, kleine ftad benevens eeu
Bonn.
, .
I T - • >«. grote haven in Andalouilen, daar de rivier Guadalette
POPPENBÜRG, amt en huis aan de Lein , m t in den zeeboezem van Cadix valt.
bisdom Hildesheim, is voor dezen een graaffchap
PORT DESIRE, een haven in zuid-America, aan
de ooltlyKe kuit van de Magellaanfche-zee.
.geweeft.
POPPERINGBN, zie Poperingen.
PORT*, zie Gttot*armi[che Porte.
POPULAIR, gemeen, flecht , wat het gemeene
PORT Louis, nieuwe ftad en haven aan de Mid*
volk toebehoort, 00k wat het gemeen nagedaan delantfche-zee, aan de kuft van Languedoc, by den
mond van het beroemde Canaal. Men noemt de
word.
POPULARITEIT , betckeiit, wanneer iemand door iiad Blavet 00k PORT LOUIS.
PORT ROYAL, veiling en goede haven aan de
•allerly kunften de gunft des gemenen VOIKS zoektte
kuft van Acadia in nieuw-Vrankryk,in noord-Amewin n en.
PORAMA SAPÏTO, onde ftad in Zaconia, in Mo- rica , de Franichen toekomende, dien het de En»
gelfche brigadier Nicholfön Anno 1710. afnam, en
rea.
PORANA , kleine ftad in de Milaneefche provintie een Engelfche bezetting daar in ley. Ter ere vain
Pavelano, den marquis van Stampa toebehorende. de koningin van gro. t-Brittannien wierd deze plaats
PORCA, ERCATTI, klein koningryk en ftad,be- Annapolis of Anneftad genoemt,en zy is haar 00k
nevens een. haven aan de kuft van Malabar in in den Utrechtlchen vrede overgelaten. Daar bevind zieh een haven van den zeîven naam m het
Azien.
PORCAI, klein Aziatifch eyland, op den oofter- Franfche Florida.
Oceaan, niet ver van Kalikoet.
ioRT ROYAL bequame haven in het zuidlyke
PORCELLEIN, is een zekere aarde, waar uit men deei van het eyland Jamaica in noord-America, de
in de Koningryken China en Japan heerlyke potten. Engelfchen toekomende, is 169z. door een aard,en vaat-werk vervaardigt.
beving zeer geruineert.
PORCELLI, een van de Liparifche eylanden, dat
PORT ROY.»L, klein eyland in den zeeboezem
klein en woeft is.
van Campeche in noord-America , 2. mylen lang
PORCOSARI, eyland in het meir Peybus in Lyf- en drie breed»
land.
PORT AG H, is een zekere vryheid die ieder offiPORCUNNA, oudeftad i n ' t koningryk Andalou- cier en matroos op het fchip heeft, dat hy zo veel
fien, hoort de ridders van Calatrava toe.
waren, als een ze.ver gewicht bedraagt,in het fchip
oRDfcNONE, 1 OK TEN AU, vefting in Friuli, de mag leggen.
Venetianen toekomende.
PURTAL, PORTAIL, biet de hooftpoort aan een
P O R E N T R U , zie Brondrut.
groot gebouw , die meeften tyd met beeidwerk ver. PORLITS, kleine plaats in Moravien , 4. mylen eiert is.
ten zuiden van Brinn.
PORT ALE GRÉ , welbeveftig.de ftad in de Portugee• POKLOCKJ ftad in Engeland, in de provintie Som- fche provintie Alentejo, aan de grenzen van het
merfetshire, benevens een goede haven.
Spaaniche Eftremadura , heeft den titei van een
PORMO, rivier in Amaiia in Natolien in Azien, graa-fchap en van een bisdom, onder den aartsbisdie zieh niet ver van de ftad Pormo in de Zwarte- ichop van Liffabon ftaande : zy legt 4. Duitiche
zee ftort.
mylen van Albuquerque en hoort het geflacht van
POROS , eyland van den Archipel, in de golf van Silva toe.
Egina, aan de kuft van Morea.
PORTATORE rivier in Campagna di Roma in den
-PoRQUEROLLEs, klein eyland in de Middelant- kerkely ken ftaat, die zieh by Ten acina in de zee
fche-zee, niet ver van de kuft van Provence.
ftort.
PORCHENSTEIN , fcboon flot en heerlykheid in de
PORTEROS, eyland in de Middelantfche-zee bf
aartsbergfche kreits in MeilTen, dicht aan de Bo- de kuft van Provence; het is klein,maar heeft een
heemfche grenzen, een uur van het fteedje aeyda, goede haven.
den heer amts-hooftman van Wolckenftein, Wolf
PORTE CHAISE,een draagftoel,waar in men zieh
van Schœnberg, toebehorende.
door twe dragers van de eene plaats naar de andere
P o # r , zie Haven.
laat brengen,
PORT A P O R T , zie Porto.

PORT AU PRINCE, ftad aan de zuidlyke kuft van

PORTE DE L I M A , zie Lima,

Pea-

POR.
PO&TE-DIEU, word in Vrankryk de priefter genaamt, die het H. Viaticum aan denzieken brengt.
Hy gaat gemeenlyk onder een verhemelte, envoor
hem gaat eengeeftelyke met eenklokje, waar door
het volk vermaant word op de knien te valîen.
PORTEL, kleine ftad, benevens een kafteel in de
Portugeefche provintie Alentejo, ô.mylen van Beja.
PORTEL , fraay ilôt in de Portugeefche provintie
Tra los Montes aan de Spaanfche grenzen, dat voor
dezen het huis van Braganza toebehoort heeft.

POR.
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Pieter, in den kerkelyken Staat aan den mond des
Tibers. Zy heeft een bisdom , 't welk altyd een
van de 6. oudfte cardinalen bekleed.
PORTO, beveitigde ftad aan de Adige in 't Veroneefche gebied, in Italien.
PORTO ARGOSTOLI, zeehaven op het eylandCei

phaîonia.
PORTO , PORT A PORT , PORTUS CALE , grote

koopftad in de Portugeefche provintie Entre Douro
y Minho, aan den mond van de rivier Douro, bePORTEN AU, zie Por lenone,
nevens een der belte havens van Portugaal, en een
PORTEREN, betekent iemand helpen, onderftut- bisdom, onder den aartsbiffchop van Braga behoten , bevorderen. Voor iemand geporteert zyn, hiet rende ; zy is wegéns haar koftelyken wyn be«
iemand genegen zyn , deszelfs nut op allerhande roemt.
wyze zoeken te bevorderen.
PORTO BARATO, zie Baratc.
PORTES, een Marquifaat, benevens een zeerfterk
PORTO BELLO, grote ftad op het vafte land in zuidflot op den top van het Sevennifche gebergte in America, op deIfthmus van Panama aan deNoordVrankryk,
zee, die 1584. geboud is. Haar haven word door
PORTGREVE f is de gouverneur van een ftad in 2. forten, St. Jago en St. Philip genaamt, befchut,
Engeland, ài& een haven heeft.
en behalven die is 'er noch een in de ftad. Zy is
PORTIA, devorften van Portia zyn uyt eenvoor- genoegzaam hetmagazyn van alle waren dieuit het
naam geflacht in Friuli gefproten, van keyzer Leopold Peruviaanfche America in Spanjen, en van daarweer
in 't jaar 1662. tot den vorften-ftand verheven, en on- hier naar toegevoert worden. Wanneer deGallioeder zekere voorwaarden tot de zitting op de Ryks- nen deskonings van Spanjen benevens de koopvaardagen toegelaten. Zy bezitten het graaffchap Oren- dyfehepen, die haar verzellen, daar heen komen r
burg in Karinthien. De tegenwoordige vorft van zo word 'er een markt gehouden , daar men zo
Portia hiet Hieronymus, en heeft in 't jaar 1698. veel zilver ziet, dat zy voor de rykfte markt van
van zyn neef Francifcus Antonius den vorftelyken de gantfehe wereldkan gehouden worden. Zy heeft
tytel benevens zyne goederen geërft. Zyn gemalin een ongeaonde lucht, en is daarom heel flecht beis Dorothea, een gravin van Vaîmenara.
woont : daar woont hier een Spaanfch gouverneur
^ PORTICO, een kleine ftad in de Italiaanfche pro- over de ftad, gelyk 00k z.andere over de kaftelen.
vintie Romagna, daar niet ver daar van daan een Zie Nombre de Dios.
kleine afgrond, Terra dlnferno genaamt, te vin- PORTO CESANATICO, kleineftad en haven in Roden is, die met groot gedruys vuur en grote ftenen magna , in't pauflyke gebied, aan de golf van Vénérien.
van zieh werpt.
PORTO CROSO , een van de Hicrifche eylanden
POR TIE IN DEN OoRLOG, is of de niond-of paarde- portie ; de eerfte is, wat een foldaat daaglyks benevens een haven in de Middelantfche zee, niet
aan brood, vleefch, bier of wyn; de andere, wat ver van de kuft van Provence.
hy daaglyks voor zyn paard aan haver, ftroo en
PORTO DE PORTO , grote haven op het Schierhooy kryge.
eyland Morea , tuftchen de golf van Engia en dc
PoRTiuNCutA, een klein veld by Aiîiii in *t her- golf van Napeis, aan het voorgebergte der provintogdom Spoleto in den kerkelyken Staat, daar een tie Scanie.
PORTO DEL PATRIARCHA , kleine ftad benevens
beroemde kerk en bedevaart van den H. Francifcus is, waar van de Francifcaners jaarlyks den 2,. een haven in 't koningryk Barca, in Y Africaanfch
Auguftus het feeft van Portiuncula vieren.
Barbaryen.
PORTLAND, een Schier-eyland, benevens den tyPORTO DI S.STEPHANO, ftad, benevens een fterk
tel van een graaffchap, tot de provintie Dorfetshire flot en haven in de Stato delli Prefldii , de kroon
in Engeîand behorende, 't welk 7. mylen in den om- Spanjevoordezen toebehoorthebbende: tegenwoortrek heeft, en met veel rotfen omringtis. Hetheeft dig ftaat zy onder de gehoorzaamheid van keyz-er
fchone fteengroeven engoedkoorn,maargeen hout KarelVI.
\
cm te branden. Dit Schier-eyland is anno 1631. voor
PORTO ERCOLE, kleine ftad aan de kuft van Stade eerftemaal van koningKarel Lin de perfoon van to delli Prefidii in 't Florentynfche gebied, beneRichard Wefton met den tytel van een graaffchap vens een kleine en zekere haven, die door een civereert ; maar toen deze tytel in deszelfs zoon tadel , het fort Philippo genaamt, befchut word,
Thomas Wefton gants verloren ging, is hy daar na hoorde voordezen den Spanjaarden , maar zedert
van koning Willem III. in de perfoon van zyn 1712. den keyzer toe.
gunfteling William Benting , graaf van Portland,
PORTO ESCUELA, zie Afmaria.
vernieuwt, en 1709. na deszelfs dood op zyn oudPORTO FAMINE, zie Ciudad del ReiFelipe,
Iten zoon William Benting , Lord Vicomte van
PORTO FARINA, kleine ftad des koningryks T u Wooditock overgegaan.
nis in Africa, benevens een zeer goede ree en haPORTLAND CASTLE vlekop het zoevengenoem- ven, van waar men naar Goletta en verder naar
de Schier-eyland Portland.
Tunis vaart.
PORTO, tamelyk woefte ftad in 't gebied van St. PORTO FS&MOSO, zie Beauport*
^
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PORTO FERRARO, kleine gefortificeefde "ftadaan
de weftlyke kuft van het eyiand El va by Italien.
Zy heeft een zeer goede haven,en hoort den groot
hertog van Florence toe.
_. .
-^
PORTO FINO , voorgebergte en vlek in t Genueefthe gebied, benevens een fort en haven aan de
golf van Rapallo.
,
. ..
PORTO FRANCO, een vrye haven, waar m alle
natien onverhindert koopmanfehap mögen dryven,
en maaï zeer weinig, miffchien een half per cent,.
aan den grond- of lands-heer betalen. Diergelyke
vrye haven heeft de republiek Genua, gelyk ook
de groot hertog van Florence te Livorno, en 1718.
heeft dekoningvan Engeland de haven Porto-Maon
op het eyiand Minorca ook tot diergelyke vrye haven gemaakt.
PORTO GALLETO , een haven In Bifcayen. in Spanjen , anderhalf myl van Bilbao, by den mond van
den Nervaftroom.
PORTO EL GRAJO, bemuurt vlek in 't koningryk
.Valentia.
PORTO GRUARO, ftad in Friuli,. aan de rivier Leinene.
PORTO LEGNANO, fraai en wel bewoont fteedje
in 't Veroneefche gebied. De rivier Adige loopt
'er midden door , en fnyd de ftad in twe delen.
PORTO LONGONE» kleine en goede veiling, besevens een zeer ruime en goede haven op de ooftlyke kuft van het Italiaanfche eyiand El va in de
Middelantfche-zee , 2. Duitfche mylen van Piombino, de kroon Spanjen toekomende.
PORTO M A G N O , haven, op het eyiand Yvica in
de Middelantiche-zee, /
PORTO M A ON , zie

Mam,

PORTO MARIN r kleine ftad benevens een haven
m Gallicien, waar door de riricr Minho vliet, 8mylen van Qrenfa.
PORTO MAURITIO* vermaaklyk vlek dicht by de
Had Oneglia aan de oever van de Liguftifche-zea
in 't Genueefche gebied. Voor dezen was 'er een
goede haven, maar de Genuezen hebben ze al willens laten te niet gaan.
PORTO DE Moos, ftad benevens een flot in de
Portugeefche provintie Eftremadura* 5. mylen van
Leiria.
PORTO DEMUG E N , kleine ftad in de Portugeefche
provintie Eftremadura, aan d e T a a g , 8.mylen van
Liftebon.
PORTO NOVO, redely ke- haven aan de ooftzyde
van Coromandel in Azien, 5. uren van Tranquekar, komt de Portugezen toe.
PORTO DE PALO, kleine ftad en haven aan Capo
Pafîaro in Sicilien, in de provintie Val di Noto gelegen.
PORTO M PAULA , een haven in Campagna di

Roma aan de Toskaanfche-zee, in het rpauflyk geö
bied m Italien,
PORTO PETRO , fchone haven in het zuidlyke deeî
jran'het eyiand Mojorca by Spanjen.
PORTO: PICCOLO, kleine haven aan de kuft van
Natolien in Azien..,. 3. mylen van Conftantinopel,

ca daar tegeü over gelegen..

FOR:
P©KTO P I N , ftad, benevens een haven op lief
eyiand Majorca by Spanjen.
PORTO DI PRIMARO, Italiaanfche ftad en haven
in het hertogdom Ferrara, daar zieh een arm van
de P o , il Po di Primaro genaamt, in de golf van
Venetien ftort.
PORTO REAL , de hooftftad van het eyiand Ja-

maica in noord-America, de Engelfchen toekomende. Zy is Anno 1703. by na gants afgebrandPORTO RICO , zie S. Juan de Porto Rico.
PORTO DI S. MARIA, zie Port de Ste Marie.

PORTO SANCTO, klein eyiand van den Atlantifchen Oceaan , niet ver van het eyiand Madera«
Het hoort de Portugezen toe, en heeft 8. mylen
in den omtrek. Daar is ongemeen veel wild, warom het in "t gemeen de diergaarden van het eyiand
Madera genaamt woord,
PORTO SEGURO, kleine ftad,benevens een goede
haven aan de Braziliaanfche kuft in zuid-America9,
de Portugezen toekomende. Zy is op een witte
rots geboud, en de omleggende landitreek voert
den titel van een Capitania.
PORTO TAPIAO , vlek in de Portugeefche pro-1

vintie Beira.
PORTO DE TORES, kleine ftad en haven in het
Spaanfche koningryk Granada, daar zieh de rivier
Frio in de Middelantfche-zee ftort.
PORTO VECCHIO , ftad op het eyiand Corlica3.
benevens een fchone haven ten ooften.
PORTO VENDRES, haven aan de kuft van Rousfill on, niet ver van de ftad Coïlioure.
PORTO VENE&E, kleine ftad benevens een citadel
en een goede haven in yt Genueefche gebied, op
een klein Schier-eyland.PORTO V I E I O , kleine ftad in Peru, aan de kuft
van Quito , benevens een goede haven in zuid»
America.
PORTRAIT, hiet een gefchildert beeld, en word
alleen van de menfchelyke wezens gebruikt. Portraits des Cours noemt men die befchryvingen ,.
waar in de minifters van de hoven ieder naar zyn
karakter verbeeld worden.
PORTRY, tleine ftad, benevens een haven op
het weftlyke eyland Skie, 't welk een van de ey-landen Wefternes by Schotland is.
PORTS, ileedje en amt aan den Rhyn in 't hertogdom Bergen, een myl van Keulen.
PORTSEY, eyiand op de küften van Engeland, by
de provintie Hantshire, benevens eenfta*dvan den
zeiven naarn, en het is inzonderheid door de haven
Portsmouth beroemt.
PORTSMOUTH, kleine maar beveftigde (lad, benevens den titel van een graafichap op het kleine
eyiand Portfey, in de provintie Hant , benevens
een zeer ruime en goede haven, als ook een fterke.
citadel in Engeland. Deze ftad is een beroemde en.
uitermaten fterke zee-plaats, daar veel'oorlogsfchepen geboud worden, en legt 37. Engelfche mylen
van Londen.
PoRTUGA , zie Aflbciaüon.
PORTUGAAL , een erf-koningryk in Europa, '*•
welk ten weiten aan de Atlantiiche-zee, ten zuideri
aanAnda!oufien,.ten ooften aan het Spaanfche Eftre«
mar-
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madtira en Leon, ten noorden aan Galîicien grenft. De Saxifche bezetting week w ] op het flot, maar
e
Beszelfs lengte is omtrent 80. de breedte 50. Duit- moefl zieh evenwel als krygsgevange
overgeven.
fche mylen, en heeft 3. aarts- en tien andere bisPOSILIPO,IL MONTE POSILIPO, welbeboude berg
donimen. Schoon het zeer bergachtig is, is het doch in Terra di Lavoro in Napels, tuflthen Napels en
vruchtbaar, nademaal de bergen goede weyden,de Pozzuoîo. Hy maakt een klein voorgebergte, datr
dalen veel wyn, o h , moerbey-bomen, citroenen, zyn naam voert.
oranje-appelen , vygen en kurk voortbrengen ;
POSING , ftad in opper-Ongaryen.
ook le vert het goud , zilver , tin , yzer , lood,
POSITIVE VERKLARING , is wanneer ik ïemand
berg-aluin , kriftal , robynen, fmaragden , hyacinthen , jaspis en witte manner uit. Inzonderheid recht voor de vuift zeg , wat ik heb befloten te
heeft her groten overvloed van zout, en daar van doen.
word een grote menigte uit de haven van St. Hu- PosiTuuR , toeftand en gelegentheid van een
bes naar andere landen vervoert. Het word in twe plaats, zieh in goede poftuur zetten is zieh in ftaat
hooftdelen verdeelt, welke zyn het kleine koning- ftellen, dat men niet licht van iemand overrompelt
ryk Algarve, en het eigentlyk zo genaamde Por» kan worden.
PosLANiCK, zie Welicki Gonieck.
tugaal. üit laatfte heeit 5. provintien , naarnlyk
Pos NAN, zie Poßn.
Alentejo , of Entre Tejo y Guadiana, het PortuPösNhCK, zie Pefeneck.
geefche Eitremadura, Beira, Entre Douro y vjinPOSOLSKOIPRICAS, zo noemen deRufTen de canh o , en Tra los montes. De in won ers maken inzonderheid nun werk van den koophandel, en zyn celery hunner afgezanten , *t welk zo veel als de
feenevens hun koning den Roomfchen Godsdienit geheime raad by de Duitfche hoven is. Dé prefi•toegedaan. De tegenwoordig regerende koning Jo- dent of opper-cancelier is tegenwoordig na de dood
hannes V. is geboren den 24. Odob. 1689. en heeft van den graaf Golowin de graaf Golofkin, waar
den i. Jan. 1707. de regering aangevaart. Zyn ko- onder de geheime cancelier, benevens 4. mindere 9
ninglyke gemalin is Maria Anna, middelfte doch ter en veel fchryvers Haan. Hier worden de ftaatszavan den overleden keyzer Leopoldus I. die den 7. ken, en wat vreemde Mogentheden , gezanten , en.
Sept. 1683. geboren is. Zy ging in 't jaar 1708. na de Duitfche koopluiden betreft, afgehandelt.
POSPOLITE RÜSCZENIE, is een algemeen op-onthet gefloten huwlyks-contraä over Holland en£ngeland met een Engelfch Eiquader onder den admi- bod in Polen, wanneer naamlyk de nood vereifcht,
raal Bing naar Portugaal, en quam den 26. October dat alle manfehap op het land, die bequaam is om
te Lifîabon aan, alwaar 's daags daar aan het by- te dienen, moet opzitten , en de gantfehe adel »
leger prachtig voltrokken wierd. De tegenwoordi- zomtyds ook zelfs de geeftlykheid, moet na het
ge kroon-pnns of prins van Brafilien Don Emanuel op-ontbod, of wanneer de 3. reftes of uitfchryvin»
is den 6. Juni 1714. geboren, en in 't jaar 1729. gen , die de Polen Wici noemen, binnen een maand
gefchied zyn, op de moniter-plaats verfehynen, en
den 20. Jan. met de Infante van Spanje getroud.
op hun eige koften te veld trekken. Hier moeten
POR TUG ALETTE, kleine Had in ßifcayen in Span- ook de burgers, wannneer zy landgoederen bezitj e n , aan den oever der Spaanfche-zee, 2. mylen ten, en de koninglyke en andere packers, als ook
Van Bilbao.
de geeflelyke arnptenaars verfehynen. rVJaar deze
PQRTUGALEUSER, een Portugeefche goude munt, manfehap is niet verplicht by het opontbod verder
die 20. ryksdaaUers gelt, maar nu zeer raar gewor- als 5. mylen over de grenzen te trekken, of langer
den en op 27. ryksdaalders geftegen is.
als 6. weken in 't veld te zyn. PORTUGEESCHE zbE, is het dee! van den AtlanPOSSESSIE , bezittings-recht, daar van daan hiel
tifchen Oceaan, dat aan de kuilen van Portugaal zo een gepofTeffioneert, die aan een plaats vafte eut
Hoot.
onroerende goederen heeft.
POSCHAROWITS, kleine ftad en flot aan den DoPOSSONNIERE, beroemt flot in de provrntie Vernau in opper-Ongaryen, 12. mylen van Ofen.
mandois in Vrankryk.
POSEGA, graaflchap in Sclavonien , tuffchen de
POST, biet een in ftad of landfehap die order, dat
Sau en Draw in Ongaryen. De hooftitad Pofega 'er op zekere dagen en uren ten dele rydende
9
legt aan de rivier Oriava, en wierd 1687 door de ten dele varende fnelle en op beftemde plaatzen afCh rillen en ver overt.
wiflelende boden naar andere plaatzen afgevaardigt
POSEN, POSNAN waywoodfchap in groot Polen, worden , ook weer uyt andere fteden en landen
't weih aan het waywoodfchap Kalifch, het Bran- diergelyke met brieven, pakken, en perfonen aanden bu rgfche gebied, en Silefïen grenft. De hooft- komen. Na het onderfcheyd der bedieningen , die
itad Polen legt aan de rivier Warta, is de zetel van by zulke pofteryen voorvallen , worden'er by dit
een Caitelany en een bisdom, onder den aartsbis- woord verfcheyde namen gevoegt. By voorbeeld-,
fchop van Gnelen ftaande, heeft ook het ftapel- poft-amt, opperpoft-amt, poftmeefter, pofthouder,
recht, en drie jaar-miffen. Zy heeft dubbele mu poft-lecretaris , polt-fchryver , poft-vryheid , poftren en een gracht, maar het Ilot legt op een heu- ryder, poftillon. Het generale erf-pollmeefters amt
vel. De regering word door een Staroft waargeno- in Duitlland, Napels en de bpaanfehe Nederlanden
men , die te gelyk generaaî van groot Polen genoemt hebben de vorften en graven van la Tour en Taxis.
word, Deze plaats wierd den 25. Juli 1716. door Zie Ryks pojt-amt. Men zegt dat de polten het eerft
de geconfedereerde Polen ftormenderhand verovert, in Perzien opgekomen zyn, en de eeüte van den
geplündert, en veel wreedheden daar in gepleejt. Archipel OP de Perziaanfche hooftftad bufa aangePPM*
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legt : ook syn zy by de Romeynen reeds bekent g ^ ^
geweeft.
POST COMITIALIA CONCILIA,zyn
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a a nd e rivier Deva
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POTOCK, zie Podnk.

POTOSI , ftad in Peru aan den berg Potofl in zuid»
îieer 'er na de
gehoude
Senatoren America, in de provintie Charcas, daar heerlyke
*„,«^ L ^ a Ryksdagen
n e ^ p u n t e nvan
beraadflaagt
»och over emge onatgeaau v
zilvermynen zyn. Zy is de grootfte (tad van Peru,
POSTE POSTUN kleine rivier in de Nieuwe hoort de kroon Spanjen toe^ en word zo vvel vanMark ontforinfft niet ver van Zilenzig, en valt in Spanjaarden en American en, als ook van andere uitde Warte
heemfchen bewoont, maar de landftreek is koud en
POSTELBERG fteedje enflotin de Satzer kreits in onvruchtbaar. De zilvermynen aldaar waren voordezen de rykftc van America, maar nu houd men
Bohemen, aan de Eger.
POSTEN', zo noemt men ieder grond, daar men die van Ouroures,die voor enige jaren ontdektxyn,
fofdaten kan piaatzen, of hy beveitigt is of met. voor beter.
POTSCHEP, Mofcovifche ftad in Syberien.
PosTERiNGs-LiNiE, is een graft die voor hetkrygsvolk getrokken word, wanneer het aan een pas ftaa'n POTSDAM , POTSTAM , welgeboude ftad aan de
Havel in de Middelmark Brandenburg, benevens een
fchoon koninglyk flot, 4.mylen vanßerlyn. Zylegt
POSTHUMA O P E R A , zyn de werken offchriften
die na des fchryvers dood door deszelfs erven of in de Potsdammer Werder, en word benevens 7
dorpen van een arm van den Havel omvloeyt, 1$'
andere worden uitgegeven.
POSTHUME hieten dekinderen, die kort na 's va- tot noch toe door den koning van PruifTen treflyk
uytgelegt, ook de daar by gelege Kits, die in het toekoders dood uit de nagelate zwangere moeder geboren mende deNieuwftad zalgenoemt worden , fterk beworden.
boud, en een groot weeshurs voor de ibldaten- kindePOSTILLON , is een kleine petache, à\Q in de ha- ren, ook de grote geweermakery hier aangelegt; In deven gehouden word om iets te recognofceren, en ze ftad legt het aarizienlyke bataillon van de grote
brieven of tydingen over te brengen. Dit woord granadiers des konings in bezetting.
beduyd ook een poftknecht, gelyk ook een voorPOT TON , ftad in Engeland in de provintie Bedryder.
ford.
POSTVATTEN , hiet een plaats bezetten , innePOUCH , heerlykheid , flot en amt niet ver van
ren.
Duben in de baxfche keur-kreits, hoort den graaf
POSTULATA , allerhande eyfchen en verzoeken.
van Solms-Sonnewald , Frederik Everhard , toe.,
POSTULATIE, is een handeling, waar door een die 1691.geboren is, en hier zyn verbyf houd.
perfoon tot een geeftelyke waardigheid be.noemt
POUGET, POGGET, kleine ftad aan de rivier Var
word , waar toe hy anders volgens de canonyke in het graarfchap Nizza in Italien, en de hooftftad
rechten niet verkiesbaar was. Nademaal nu de ver- van het vicariaat Pouget.
kiezing van diergelyk een perfoon gebreklyk zou
POUGUES , een dorp in de provintie Nivernois„
zyn > zo bedient men zieh van de poftulatie, naam- daar twe bronnen , St. Legier en St. Marceau te
Jyk het Capittel verzoekt den genen, die het recht vinden , welke de waterzucht worden gezegt te
heeft om de verkiezing te bekracht igen, dathy de- genezen.
ceive voor goedkeuren wilde, fchoon zy anders niet
PO-UHATAN , koningryk in Virginien, in noordwettig zy. Evenwel moet de gene, die op zulke America.
wyze gepoftuleert word, twe derde der ftemmen
PouixLY, kleine ftad in Nivernois, niet ver va&
van het Capittel hebben, by voorbeeld 16. van 24. de Loire inVrankryk.
Po&TULEREN , GEPOSTULEERÖE ADMINISTRATOR,
Povos, ftad in de Portugeefche provintie EftreStie Admimftrator.
madura , aan de rivier Tajo , 9. mylen van LifPOSTWEST , een fterk Turks flot in Croatie».
febon.
POTACK, zie Patack.
POÜSSEREN, ergens op aandringen, een zaakmefe
POTENGL* zie Rh Grande.
alle ernft voortzetten.
P O T E N S T E I N , zie Bodenftiw*
POUVOIR, macht en geweld,pleinpouvoir,volmachî0
POTENTATEN, is een eertitel, dien men maar aan
POWHATAM , grote rivier in noord-America in
keyzers en koningen geeft.
POTENTIEN, hieten de grote potentaten en mach- Virginien, die de ftad Powhatan voor by vliet, en
zieh in de baey van Chefapeack ftort.
tigen der wereld
POTENZA, ftad in Baftlicata in Napels, die 1694. POYCK , AAN DE PCYCK , word een zeker land«loor een aartbeving verwoeft is, heeft een biffchop, ftreek in het binnenfte deel van het hertogdom Crain
genoemt, Wiens inwoners van de andere Crainers in
©nder Matera behorende.
POTENZA, rivier in de Mark vanAncona, in den îpraak, dracht en gewoontens onderfcheyden zyn.
PoYESNicfc, hiet het grote gebergte dat Rufland
kerkelyken Staat in Italien, die zieh niet ver van Loen Sibérien van elkander fcheyd, en daar zelfs een
retto in de golf van Venetien ftort.
POTERNE of SORTIE , is een heimlyke kleine enge pas is, waar door geen menfeh zonder verlof
poort aan een veiling, waar door men ongemerkt van den Czaar pafferen dürft.
POZWOLE , ftad in Semigallien, in Coerland.
een uytval doen kan. Zy word of aan de gordyn,
_ van een orillon _
P O Z Z U O L O , kleine ftad aan de kuft van Terra <&
©f niet ver
gemaakt.
FOXES, hooftitad van het Weine landfehap Lieba- Lavoro in Napels, benevens een grote en veilige ha?
- - - - - - - ¥en
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"ten, een kleine citadel, en een bisdom onder het verhoeden ,' afwenden : daar van daan iPrsecamie
aartsbisdom vanNapelsbehorende. Daar zyn in haar voorzichtigheid.
gebied zeer veel warme baden en minérale wateren,
PR/ECEDENTIE , voorrang, voorzitting , <üe i e .
en deze ftad is hedendaags in een zeer flechten flaat, mand van rechtswegen toekomt.
nademaal zy eenige reyzen door aardbevingen bePR/ECIPLTEREN, zieh verhaaften.
fchadigt is. De golf van Fozzuolo is een klein deel
PR^ECONCEPTA OPINIO , vooropgevatte méninge
van de golf van Napels.
volgens welke men een zaak pryft of verwerpt,
P P , betekent zomtyds Patres Patriae ; of Praemif- fchoon men ze-te voren niet onderzocht heeft.
lîs prscmittendis, _ of ook publice propofitum, in 's PRACONISATION, is een voorlielling van den gegslyk «' atres. Zie Pater.
nen, dien de koning van Vrankryk benoemt heeft
P. PROVINCIAHS, is onder de katholyke munni- dat hy een aartsbiflchop zyn zal, en gefchied die
ken de fuperieur , die over de klooiters van een voorlielling in het pauflyke confiftorie te Romen
gantfch ryk , hertogdom of provintie het opzicht door een cardinaal , uit kracht van des konings
voert , en ieder orde heeft haar byzondere pro- fchryven, dat hy overbrengt, op dat de paus hier
vinciales.
toe zyn item geve, die hier op de collatie verleent.
PRA S DIDIER , kleine (tad aan de rivier Dora En dit gefchied ook by de vergeving van alle aartsBaltea in Piémont, niet ver van de grenzen van het en bisdommen, in 's gelyk der abdyen in Duitfchgraaffchap Tarantaife : de omleggende landitreek land , die den Roomfchen ftoel te Romen onmidword naar een berg het dal Brifancha genaamt.
delyk onderworpen zyn.
PRACHATICZ , koninglyke ftad in de Prachenzer
PR/ECOPIA, PROCOPIA, ftad in Servien, naar Alkreits in Bohemen , tegen de Beyerfche grenzen, banien toe, in Ongaryen.
i6.mylen van Praag.
PR/SCOPS, zie Precop.
PRACHENSER , of PRACHINER KRFITS , een van
PR^EDESTINEREN , voor af verkiezen , van te
de 14. kreitfen des koningryks Bohemen aandeMul- vooren befluitenof beftemmen. Daar van daankomt
dau, ten werten aan de Beyerfche grenzen gelegen. Prsedeftinatie, de voorafgaande verkiezing , welk
Zy is dus naar den berg Prachin genoemt, waar op woord voornaamlyk onder deGodgeleerden bekent
in vorige tyden een flot van dezen naam geitaan is.
heeft.
PR/EDICAAT, word in 't gemeen voor den titel
PRACTICABEL, dat doenlyk is.
van een zaak of bediening genomen.
PRACTISEREN , zegt men in een byzonderen zin
PRADICATORUM O R D O , zo word de Dominicavan een advocaat, die rechtsgedingen voert.
ner-Orde genaemt. Zie Dominicaners.
PRACTYKEN , hieten allerhande loze handelingen
PRJEDOMINEREN, de overhand en opperheerfchapen kunsjes.
py over iets hebben, den meeiter fpelen.
PRADAS, kleine ftad en graaffchap in Catalonien,
PR^EMINENTIE , hiet in Itaatszaken zo veel als
5. mylen van Tarragona , daar jaarlyks een grote de macht, waar door een potentaat boven den unjaarmarkt gehouden word.
der geltelt is.
PRADELLES , Had in het landfchap Vivarais in
PRAGUSTUS, voorfmaak, vermoeden.
Vrankryk, op een hogen berg, en niet ver van den
Pa^juDicit, vooroordeel, een voor afopgevatte
oorfprong van de rivier Allier gelegen.
en in den zin gezette mening. In een zeekeren zin
PRADO , PARDO , zo word de grote en mi- betekent het by de rechtsgeleerden een uitgefproke
me diergaarden in Spanjen , 2*. mylen van Madrit zaak, daarvonnisover gegeven is. Een Prsejudicie
genaamt, alwaar een^fchoon koninglyk lull:-Hot voor zieh hebben, dat is een gelykvormig, gelykluidend vonnis. r aejudiceerlyk hiet fchadlyk, geftaat.
vaarlyk.
PRADUWITS, zie Pardmjuhs.
PRALATI ASSISTENTI, worden te Romen al de
PR/E-ADAMITEN , zouden menffchen geweeft zyn,
die noch voor Adams fchepping geleeft hadden. Patriarchen , aartsbilTchoppen en biflchoppen ge*
ïfaac Peireir een Franfchman heeft die fabel het noemt, die van den paus daar toe verklaart z y n ,
eerft in een zeker boekje de Prœ-Adamitis op de dat zy hem in de capel byftaan en bedienen, het
baan gebracht, maar raakte in gevaar om te Bruffel misboek houden, mille voor hem doen, zo dikdaarover verbrand te worden , zo hy niet belooft wils het niet aan een cardinaal is. Zy hebben in de
had die mening met behorige kerkboete te herroe- pauflyke kamer de n'aafte piaatzen achter de kardipen, 't welk hy ook in Romen gedaan heeft, en nalen, worden tot de pauflyke hofnouding gerekent,
îiaderhand omtrent voor 5o.jaaren op het dorp Vertus en krygen daaglyks hun deel van brood, wyn, geby Parys geftorven is. Zyn gevoelen wilde hy uyt gebak en hof-geld.
den ouderdom derChaldeen, Egyptenaren, en anPRALLEGATUM, een legaat vooruit in een Teftadere Volkeren bewyzen , maar hy kon daar niet mee ment.
te recht komen, en zyn leer is zo wel van de Ka- PR^LIMINARIA , PRÄPARATOR!A , hieten alle
tholyken als Proteftanten verdoemt, en door bey- handelingen, die voor de hooftzaak gaan, en geder Godsgeleerden opentlyk wederlegt.
noegzaam den weg daar toe banen. Zo wierden de
PRABHNDE, is het recht dat een geeftelyke in een prseliminaire punten van den Badenfchen vrede tuscathédrale of collégiale kerk heeft, om zekere in- fchen den keyzer en den koning van Vrankryk
Anno 1714. te Raftad afgehandelt, en den 3-Maart
fcomften te genieten.
PRAC A VERÊN, hiet zieh in acht nemen,wel toezien, aldaar onderfchreven
PKA
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*

ß«ö

VRM.

P R A M I S S Ô T I T U L O , of PR/EMÎSSIS PRAMITTEK-

D I S , word gemeenlyk door P. T. of P.P. bêtement,
en hiet zo veel, dat de behoorlyke titel voor aan
moet geplaatft worden.
.
..
PRAMONSTRATÏNSERS , ^yn 2ekere munniken ,
wiev orde de H. Norbertus, een Duitfch edel.nan,
In 't jaar 1129. geiticht heeft , en die een Witten
boven- en onderrok, benevens een Witten mantel
en witten hoed dragen. Zy zyn reguliere Kanunïiiken van St, Augultyn, en voeren den naam naar
het huis Prae montré in het gebied van Laon op het
eyland van Vrankryk.
"PRAEMUNIRE, is een ftraf in de Engelfche wetten , die de misdadigers en oproerige redeneringen
en fchriften , 00k de verbode te zamenrottingen
onderworpen zyn.
PRÉOCCUPER FM, voorkomen, voor afinnemen,
iemand voor af in zyn gevoekn brengen.
PRALPAREREN , maken, vervaardigen, 00k toe*
nviten, voorbereyden, daar van daan Prseparatoria,
de voorbereydingen, toeruitingen.
PROPOSITUS, zie Proofi.

PRÄPOSTERE , het achterfte voor. Daar van daan
&egt men een zaak prsepoitere tradieren, dat is, verheert aanvangen.
PR/EPOTENTIE, hoger macht, groter gezag.
PRALROGATIEF , voortrekking , recht voor een
ander.
PR/ESCRIPTIE, zie Verjaring.
PRÉSENT of DONATIEF-GELB , is in keur-Saxen

en in enige andere landen een gefchenk, dat den
landheer van de ridderfchap op den landsdag ingewilligt word, \ welk van de riddermatige goederen
betaalt word, of als een vrywillig gefchenk, of in
plaats van de ridder-dienften, op dat de leensluiden
voor een zekeren tya van het opontbod verlchoont
mögen blyven.
PRJESENTATIE-SCHRYVENS, is een brief waar in
iemand tot een amt van den genen, die het recht
heeft ora te denomineren en te prsefenteren, aan
een ander tot beveftiging aan geboden en voorgellagen word; en men gebruikt dit woord in 't geîîieen van de vergeving der amten in kerken en
fcholen, als 00k van de raads-verkiezingen in de

fteden.
PRÄSENTATUM , hiet by de rechtsgeleerden de
tyd , wanneer een klacht , memoriaal of ander
fchrift in het gericht ingelevert word. Darom is de
fekretaris gewoon het woord Praefentatum , benevens de bepaling van den dag, 00k zomtyds van
het uur, daar boven op te fchryven
PRÄSENTEREN, word van de wifleîbrieven gezegt, wanneer dezelve van den houder des briefs
aan den genen, die de betaîing doen moet, getoont worden om geaccepteert te worden.
PRASENTIE , tegenwoordigheid.

PRJESENTIE GELDEN , worden in de hoge fliehten
die gelden genoemt, die een domheer ontfangt,
wanneer hy zyn woning of werklyk by het iticht
heett, of de capitulaire vergaderingen in perfoon
bywoont. (Te Utrecht is dit woord by de capitals 00k ingebruifc) In degraaflyk-Hanaufche heer-

îykheîd te Hanau en Bobenhaufen , hiet Pr^fefiî
zo veel als de kerkelyke fchatkilî of inkomlten, en
Prsefentzer 10 veel als kerken-bezorgers.
PRÉSERVA I IEF , hiet een artieny , waar door men
een ziekte afhoud , 00k een middel, waar door
men een nakent quaad voorkomt.
PRAsiDtNT, is een voorn?am amptenaar, die in
een collegie of gerichtshof den rang boven de raadsheren en byzitters heeft. By hetkeyzerlykekamergericht moeten 4. kamer prselldenten zyn, naarnlyk 2. luiterfche, en 2. Roomsgezinde. In Vrankryk heeft men vderly prelidenten, by voorbeeld,
le Premier rdident du Parlement, de la Chambre
des Comptes, de la Cour des Aides,des Monnoyes9
du Prefidial, des Elus &c. De Prefidens au Mortier of opper-prefidenten, die men Mefîieurs du grand
Banc noemt,zyn les Preiidents de îa grande Chambre en delà Tournelle, welke darom zo bieten,
om dat zy de vryheid hebben om gedurende hun
amt le Mortier (een zekere muts alzo genoemt) te
dragen. Zie Mortier.
pRASTtREN , verrichten , nakomen , een zaak
uitvoeren, 00k aantonen , tegenwoordig brengen*
PRASUMPTIE , vermoeden. rraefumeren iets vermoeden en geloven.
PRASUPPONEREN , iets veronderfteîlen dat het
waar is. Praeiùppofitum is, wat men vooraf tot een
grond geltelt heeft.
P R É T E N D E N T , hiet eigentîyk de perfoon, die
op een zaak, welke een ander rechtvaardig bezit ?
iets vordert. In?onderheid word tegenwoordig de
gewaande nagelate zoon van Jacobus IL voor«
dezen Jsoning van Engeland, en naderhand uit zyn
land verdreven 5 aldus genoemt, nademaal hy prsetendeert na zyn vaders dood de rechtmatige erfgenaam tot de kroon vanGroot Brittanmen te zyn«,
00k zieh deswegen dee koninglyken titel , önder
den naam van Jacobus III. aangematigt heeft. In
de vorige Franfche oorlogen hielt hy zieh onder den
titel van ridder van St. Joris, in Vrankryk o p , en
de koning van Vrankryk gaf hem onderhoud en
befcherming, maar toen hy na 't iluiten van den
vrede gedwongen wierdViankryk te verdaten , heeft
hy zieh meelt in Italien, en inzonderheid in het
pauflyk gebied, en 't meelt te Romen (hoewel enigen tyd tuflchen beyde te Boulogne) opgehouden 9
00k zieh Anno 1719. met de princes Maria Clementina , dochter van den Poolfchen prins Jacobus Sobiesky, te Boulogne in den echt begeven , waar
nit twe zoons, naamlyk Carolus Odoardus Ludovicus Cafimirus Philippus den 31. Dec. 1720. en
Henricus Benedidus Eduardus den 9 Maart 172-5.
geboren zyn. Zy fcheydde zieh in 't jaar 1725:. van
haar gemaal, en begaf zieh in 't klooiter van Ste
Cecilia te Rome,maar is 17 zö.weer met hem verzoent.
PR/ETENDEREN , vorderen, begeren, voorwenden. Daar van daan hiet pretenlie in een zekeren
zin, wanneer de eene vorft iets op het land van den
ander vordert.
PRATER PROPTER, omtrent, een weinig meel
of minder.
PRETEXT 9 voorwendzel, voorgeving, fchyn.

FRJE. PRA;
PREVALEREN, voorgaan, den voorrang hebben,
meer gelden , overtreffen , het veld behouden, meer
als een ander geacht worden.
PPAVENIRE , voorkomen , daar van daan zegt
men prsevenire fpelen , iemand in zyn aanflagen
voorkomen, en die te niet maken.
PRAAG, een vlek aan de Weixel in Polen, tegen
over Waarfcbau gelegen , waar by de Polen en
Zweden Anno 1656. den 18, 19. en 20. Juli N. S.
een driedagigen flag hielden, waar in de Polen te
kort fchoten.
PRAAG, hooftftad van Bohemen aan de Mulda,
is een der grootlte (leden van Europa, met fchone
gebouwen, paleyzen, kerken en 3. jezuiten collegien verciert. Zy word in drien verdeelt, naamlyk
in de oude ftad, nieuwe itad, en de kleine zyde,
welke laatlle met de oude ftad door een liene brug
over de Mulda verknocht word,en de andere beyde delen in prachtige gebouwen overtreft. Daar is
ook de Hradichin , waar op het koninglyke ilot
ftaat. Voor dezen was 'er ook een koninglyk ilot
op den Wifchrad, dat nu te enemaal verwoei! is.
Zy heeft een aartsbisdom , een Univerfiteit, die
Anno 1348, 1360, of 1361, van keyzer Kar el IV.
•geiticht is f en een Joden-quartier. Voor 't overige
is zy de refïdentie des komnglyken ftadhouders, die
de opper!-e burggraaf genoemt word, en de zetel
der koninglyke"ftadhoudery , als ook van andere
lioge collegien. Hier bevind zich ook een apéltiof, door keyzer Ferciinand I, geilicht, aan welk
ïioogfte gerichtshof de ftrydige partyen van 't komingryk Bohemen, hertogdom opper- en neder-Silefkn,gelyk ook van't marquiiaat Moravien appelleren , en het uiterite vonnis afwachten moeten. Op
het einde van den 30. jarigen oorlog veroverden de
Zweden by nacht cte zo genaamde kleine -yde, en
maakten veel milli^cnen buit. Anno 1713. woedde
<de peft in deze ftad, w a v aan over de 2000c.menfchen fherven. En in 't jaar 1713.. hebben zich de
keyzer en keyzerin tot koning en koningin van Bohemen laten kronen. De tegenwoordige aartsbisfchop zeueit 1710. is de graaf Ferdinand van Kynfeurg, geweze biifchop van Laybach. Hier is ook
het zo genaamde Engelfche wereldlyke Stift, dat
Anno 1701. voor ongetroude , wereldlyke, arme
adelyke juffers van vrouw Sufanna Helena van Sedaridy, gebore van Goltfch, in de ftad nieuw-Praag
gedicht is, waar op zich de gravin van Berlipfch
daar in begeven heeft, tot eerlle abdis van de geaarnentlyke kloofter- zufters verkoren , en van den
keyzer Anno 1706. tot een vorftlyke abdis verklaart
wierd, ook het ftift zelfs tot een keyzerlyk wereldlyk ftift verheven is.
PRAAM , is in 't gemeen een vaartuig met een
gants platten boom , dat men tot uitlading der
fchepen, overvoering der artiilery en manfehap over
de rivieren gebruikt, wyl zy niet diep in 't water
gaan, en daroni zeer dicht aan land komen kunaen. Hedendaags worden dezelve ook als grote
oorlogsfchepen toegeruft, want niet tegenftaande de
©nderïte bodem zyn fatfoen behoud , worden zy
evenwel met drie maften en daar toe behorige zey-

laden. Van diergelyke oorlogsfchepen bediende zicfr
de koning van Denemarken in 't jaar 1715. in de
expeditie op Rugen en Straalfond tegen deZweden 3
en de keyzerlyken gebruikten ze ook voor enige
jaren op den Donau met een goede uitwerking tegen de Turken.
PRAGA in Portugaal, zie Braga.
PRAGELAS, een van de Waldenzer Valleyen in
Dauphiné tuftchen het markgraaffchap Sufa en het
graaffchap Lucerne. De inwoners van den proteftantfehen Godsdienft kregen in't jaar 1708. van den
hertog van Savoyen hun oefening van den Godsdienft weer, na dat zy te voren door de Franfchèa
in de grote vervolging der hugenoten tot den Room*
fchen Godsdienft gedwongen waren.
PRAGMATICI SANCTIONES, zyn algemene plaka-

ten of reicripten van gewichtige zaken, ; die tot onderhouding van de algemene welvaart, zo wel in
kerkelyke als burgerlyke zaken behoren, en van de
hoogfte raads-coliegien opgeftelt worden. Diergelyke San&io Pragmatica is in Vrankryk, die koning
Lodewyk IX. in 't jaar 12.68. en koning Karel de
VIL Aiiiio 1438. wegens vergeving der geeftelyke
benefieten gemaakt heeft, uit kracht van dewelke
de koning alle openvallende geeftelyke amten i a
Vrankryk door een eigenmachtige benoeming vervult , en de paus daar by niets anders te doen heefry
als de benoemde zonder uitftel te beveiligen. Van
gelyke kracht moeft ook het edicfe van Nantes zyn3
waar in koning Hendrik IV. de Gereformeerden opzekere plaatzen de vrye oeflening van hun Godsdienft voor eeuwig beveiligde, hoewel ikoning Lodewyk XIV. zich niet ontzien heeft het zelve tevernietigen. Hier toe behoort 'm Duitfland de goude balie van keyzer Karel IV. het PafTaufche verdrag 1551. en de daar op in 't jaar 1555. te Augsburg geilote religie-vrede r het Weftphaalfche vredens-traktaat, des keyzers Ferdinand III. en een iegeiyken Roomfchen keyzers verkiezings-capitulatie,.
die alle de kracht van een Pragmatique Sanctie in
het Roomiche ryk hebben.
PRAGTHAL , flot, dal, en vrouwe kloofter, de graven Prager van Windhagen toekomende , in o p per-Ooftenryk, 4. mylen van Freyftadt. Dicht daar
by legt het iterk flot Windhagen, daar de voortreflyke Windhaagfche bibliotheek te zien is.
PRAJA , ryke abdy der Caffinenfer Munniken r
dicht by Padua in Italien.
PRANGINS, barony en hooggelegen flot in het
land van Vaux, in het canton Bern, aan het meir
van Geneve in Zwitzerland, den heer van Danckelman toekomende.
PRASNITS, ftad in het waywoodfehap Mafovien
in Polen.
PRATER , de keyzerlyke diergaarden in de Leopoldftad te Wenen, daar men 's zomers zich met
ryden in vermaakt.
PRATO, fteedje in 't Florentynfehe gebied, aan
de rivier Bifentino in Italien.
PRATOLINO , beroemt luft-flot van den groot hertog van Florencen , in 't Florentynfehe gebied in
Italien.
PskAXOMAQNO,. een klein veld in- 't Florentynfea vooizien, ook met £p,6o. en meer itukken be^
- '-- - - " •'
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fche gebied, dat een der fcboonfte en volkrykfte Luiterfche priefters in Duytfland geven. Maar hier
landftreken in ïtalien is.
• . „ in Holland is het onder de Gereformeerden de gemene naam van de verkondigers van Gods woord.
PRATORUM VEL HURONUM FLUVIUS, een rivier
PRHEK-HEREN , zie Dominicaners.

in Canada in noord-America, die zich in de rivier
PREFETTO DELL'ANNONA, is een voornaam pausvan St. Laurens ontlaft.
<-„,,-u„™ ;„ lyk amtenaar, wiens rechtsdwang zich door 't gantPRATS DEL REY, kleine Plaats in Catalomen , in fche erfdeel van St. Pieter uytftrekt , en hy heeft
't gebied van Cervera, tuffchen Caiaf en Igualada, het opzicht over hetkoornen alle vrucht-magazynen3
waar in hem iz. andere amtenaars de hand bieden.
aan de rivier Noya. t
PREFETTO DELLA SIGNATURA DI GIUSTITIA ,
PRATSNICK , hiet in 't Ruffiich een feftyn, of
en PREFETTO DELLA SIGNATURA DI GRATIA, zyn
grote heilige feeftdag.
PRAUSNA, rivier m Silenen en Polen, die in de 2. hoge bedieningen aan het pauilykehof, bydeeerfte fchryft de paus , wanneer iets na des fmekers
Wartha valt.
wenfeh uytgefproken word, het woord placet, by
PRAUSNITS, ftad in de heerlykheid Trachenberg de andere flat. Deprefidenten van dit collegie zyn
in Sileiien, vyfde halve myi van Breilau. Zy heeft de boven genoemde prefetti, en de mederechters of
een fchone Pfarkerk, waar in de begraafplaats der byzitters van dit collegie worden Votanti della Sigraven van Hatsfeld is.
gnatura genaamt.
PRAXIS , is de oefening en de te werkftelling
P R E G A D I , of SENAAT VAN VENETIEN, is na den
van het geen men geleert heeft. Zo zegt men niet groten Raad , diQ het gantfche ligchaam van den
alleen van een Rechtsgeleerden, maar ook van een adel in zich begrypt het voornaamite collegie dei
Arts, hy heeft praxin of praclyk, dat is, hy brengt Republiek, daar alle 9gewichtige Staatszaken het eerfï
't geenhy geleert heeft te pas, en o effent het. Dit op het tapyt komen, nademaalmen daar van vrede
woord word tegenover het woordTheoria (ofbe- en oorlogsiaken, verbinteniffen, verkiezing der cafpiegeling) gefteit, dat alleen de blote wetenichap, pitein-generaals en alle andere voorname officiers
ook "de blote befpiegeling of nadenking ener zaak handelt, de gezanten benoemt, enz. De pregadi
beduyd , wanneer men het niet tot de oefFening beftaat uyt 60. nobili of edellieden, en de daar toe
komen laat, maar by't nadenken blyft.
behorige giunta uyt even zo veel, zo dat ze in 't
PRECARI/E L I T E R S , een foort van brieven, die geheel 12.0. iterk zyn.
in vorige tyden bekent waren. Want wanneer zePREGEL, rivier m'tBrandenburgsPruiiTen,die by
kere goederen aan de kloofters vermaakt wierden, Koningsberg in het Friflcne Haff valt.
zo konden de erven door deze brieven derzelver
PREGEL,ftad aan de rivier van den zelven naam,
vrucht-gebruyk op 6. of meer erven weer aan zich in 't Brandenburgfch PruifTen.
brengen , doch op voorwaarde, dat het kloofter alPREICHAUER-HALT , is een zeker gebied in 't
le jaar daar een zeker deel van gegeven wierd, en vorftendom Wolau in Sileiien, de biffchoppen van
wanneer de vyfde en fesde erfgenaam geilorven Breilau toekomende. Het beftaat uit vericheyde
was , vervielen de goederen volkomen aan de dorpen, waar onder Preichau het voornaamite is
9
kloofters.
daar in oude tyden de biffchoppen van Breilau gePRECARIUM, is dat gene wat men maar door bid- relideert hebben, gelyk aldaar Anno 1130. biffchop
den van iemand bezit, en niet langer gebruiken mag t Laurentius van den al te iterken reuk der roien geals het den anderen gevalt.
,
ftorven is.
PRECISTEN, zyn dieperfonen, welke een nieuw
PRELAAT, is de algemene naam van alle voorname
verkoren keyzer of een ander landsvorft, dien dit geeftelyken in de Roomfche-kerk. De patriarchen ,
recht toekomt , tot een open ftaande praebende in primaten, aartsbiffchoppen, biffchoppen, generaals
een geeitelyk Stift by 't aanvaarden zyner regering van ordens, zekere abten, aartsdiakens enz. horen
benoemt, en hun de panis-brieven verleent. Maar onder het getal der prelaten. Maar inzonderheid
zy moeten met de andere kanunniken van één ge- voeren de opperften van enige geeftelyke ordens, by
loof zyn, en wanneer het Stift uyt twederley ge- voorbeeld van de benediktyners, dezen naam. In
zintheden beftaat , moet de precift van den Gods- de proteftantfche landen worden niet alleen de Luidienit zyn, dien zyn voorzaat beleden heeft.
terfche biffchoppen en abten, maar ook de UniPRECOP, ftad aan de Iilhinus in klein Tartaryen. veriiteiten onder het woord Prelaten verftaan.
Zy is niet heel groot, maar wel beveftigt, en was
PREMECZ, ftad m het waywoodfehap Polen in
voordezen de reiidentie des Tartaarfchen Chams, groot
Polen.
dien de Czaar ze in 't jaar 1696. afgenomen heeft,
PREMIE, betekent het affurantie-geld of het open noch bezit,
geld dat men den aüüradeur van ieder hondert aanPRECOP, zie Ure hup.
ltonds op hand geeft, 't geen na de langheid en de
PRECOPSCHE of CRIMSCHE TARTAREN, zyn enerl y , wonen op hetSchier-eyland aan de Zwarte zee, gevaarlykheid der reyzen nu meer, dan minder,
en zyn den TartaarfchenCham onderworpen. Zie bedongen word.
PREMIER AJINISTRE, zie Miniftre,
Crim.
PREMIERE E N T R E E , hiet aan het Franfche hof
PRECZ , een fchoon vlek in Wagrien in Holftein,
de eerite ingang, wanneer des morgens na dat de
daar een adelyk Luiterfch juffren 'kloofter is.
PREDECK, eenzeker diftridt in het waywoodfehap koning opgeitaan is die kamerdienaars in het vertrek
voor den koning gelaten worden3dien het uithoofBrzeft in groot Polen.
de
PREDIKANT, is de bynaamdiendeKatholyken de

PRE:
Zt van hun amt geoorlooft is, als daar syn de 4. kruices inden doop, dentrouw-rïng; gelyk ook das
cabinet-Secretariffen > de dienaars van de kleerka- een geeftelyk prelaat in een wereldlyk gericht, by
ïner, enz.
voorbeeld in het parlement, zitting en item he'eft
PREMISLAW, PRZEMYSL, grote en fterke Had in 't welk tegen de ootmoedigheid aanftryd. Hun
Polen, tegen de Ongerfche grenzen, aan de rivier priefters wyen zy in met vaiten, bidden, en handoplegging. Voor 't overige wyken zy ook in de
Sau.
PREN, Cofakfche ftad in de Ukraine, 10. mylen artikels van de eeuwige verkiezing , de algemene
verloffing, en in andere ftukken meer, van de biften noorden van Bialogorod,
PRENSEOV, PRENZLAU, hooftftad i n d e Ucker- fchoplyken af. Hun kerken - regering beftaat uit
Mark, aan het meir Ucker, 't welk de zelve door den priefter van ieder gemeente , en derzelver oueen aria in de oude - en nieuwe-ftad deelt , 7. derlingen , welke dezelve in geeftelyke zaken regemylen van Stettin, en 12. ten noorden van Berlyn. ren , en het geeftelyke nedergericht uitmaken; 'bcDaar is het opperhof- of land-gencht van de Ucker- halven deze hebben zy ook een presbyterium, ( w y
marek, en een colonie der Franiche vluchtelingen noemen het een Claffis) dat uit een groter getal
heeft deze plaats iterk aangetimiriert, maar zy is PrediKanten te zamen geftelt is, en over een zeker
gebied in kerkelyke zaken vonnift, maar het hoog»
1710. van de befmettelyke ziekte zeer aangetaft.
PRESA, rivier in 't hertogdom Milaan, die pas fte gericht zyn de Synoden, die of provinciaal, of
een myl van zyn oorfprong in het meir van Como algemeen zyn, en men kan van de lage aan de hogere appelleren. Zy zyn in Schotland de fterkfte t
t a k , niet vér van de Itad Como.
PRESBURG , graaffchap in opper-Ongaryen , dat daar in tegendeel in Engeland de biffchoplyke de
ten noorden aan Moravien en het graaffchap Trent- overhand hebben.
fchin, ten zuiden aan den Donau, ten ooiten aan
P R E > E.N 1 T s , Prefowits..
het graaffchap Neutra en Comorra, ep ten weften
PRESKNT, een gefchenk of verering.
aan Ooltenryk grenlt, en den keyzer toekomt.
PRESIDENT, zie Pr&fident.
PRESBURG , hooftftad in opper-Ongary en in het
PRESIDENT VAN DEN KONINGLYKEN GEHEIMEN
graaffchap Presburg aan den Donau, benevens een RAAD IN ENGELAND, IS de vierde plaats onder de
iterk flot op den daarby gelegen berg, 10. mylen o.kroon-amten. Zyn bediening is altyd by den kobeneden Wenen. In dit flot worden de Ongaarfche ning te zyn, in den geheimen Raad de voorftelling
kroon en andere koninglyke cieraden bewaardt, ook te doen , en den koning van alles, wat daar in voorhebben de Luitherfchen hier noch de vrye oefe- gevallen is, kennis te geven.
ning van Godsdienft. Hier plegen de ryksftanden
PRESIDIAL , is in Vrankryk een hoog gericht,
van Ongaryen hun vergadering te houden. In 't dat in enige voorname fteden opgerecht is, om aljaar 1712. den 22. Mey liet zich de tegenwoordig re- daar over het appel van de lage Rechters en dorpen
gerende keyzer Karel' VI. hier tot koning van Onga- in zaken van niet al te groot gewicht vonnis te
ryen tronen, en de Proteitanten kregen vryheidhier vellen.
een Luterfche kerk op te rechten.
PRESIDII,LO STATO DELU PRESIDII, kleinlandPRESBYTER , was in de oude kerk zo veel als de fchap in het gebied van Siena in Tofcanen, om de
©udfte en voornaamite in 't Predik-amt, en die ze- golf van Telamone gelegen. De kleine eylanden
kere gemeentens met leeren en vermanen voorltond. Giglio, Hercoie, Monte Chrifto, Gianuti en PiaHedendaags betekent Presbyter een zeker geeftelyk nofa behoren tot dit landfehap, en de Spanjaarden
perfoon by de Roomsgezinden, die de Mis mag doen,* bezaten voordezen den Stato delli Preiidii, die aldus
kinderen dopen, zegeningen en aflaten uytdelen, ge- genoemt is , wyl zy op veel plaatzen bezettingen
vaarlyke zieken het laatfte olyffel, en wanneer het hebben. Maar na de dood van koning Karel II.
de bfffchop inzonderheid toeltaat, ook het vormiel van Spanjen hebben de FranlTchen dit land bezet,
geven, en juffers tot nonnen maken mag.
doch het rneefte daar van is in het jaar 1708. door
PRESBYTERIANEN in Engeland en Schotland, wor- de keyzerlyke wapens weer verovert,' en onder de
den alzo genaamt wyl zy leren dat de Chriftelyke gehoorzaamheid van den tegenwoordigen keyzer
kerk in't begin door presbyters of ouderlingen gere- Karel VI. gebracht. Evenwel bleef Porto-Ercole en
geert is geweeft , en dat zulks noch tegenwoordig Porto-Longone naderhand de party van Philippus V,
gefchieden moe-ft, nademaal het woord presbyter, noch toegedaan, tot eindelyk de keyzerlyken den
een ouderling , en epifcopus , een biiïchop, in de FranlTchen ook de haven Porto-Ercole ontnomen
Schrift enerley is, en het amt van den billchopvan hebben, zo dat de Spanjaarden nu niet anders als
het amt eenes ouderlings by na 300. jaren lang na Porto-Longone bezitten.
Chriftus geboorte niet onderfcheyden geweeft is9
PRESLA RESANSKI, ftad in de Mofcovifche p r o
ook alle kerk en-dienaars, als afgezanten van Chri- vintie Rezan, 8. mylen van de hooftftad van dezen
ftus, elkander in waarde gelyk waren. Zy sonde- naam.
ren zich van de Engelfche nationale kerk voorPRESNITS, bergvlek by Annaberg, in de aartsnaamlyk in de drie volgende pointen af, nade- bergfche kreits aan de Boheemfche grenzen.
maal zydebifTchoplyke kerken regering, dekerkenPRESOWITS, PRESENITS , een veiling in neder*
-ceremonien, altaren, orgels, prieiter-kledingen, en Ongaryen, 3. mylen van Canifcha.
formulieren van gebeden verwerpen, zo zelfs, dat
PRESSAT, keur-Paltilfch markt»vlek, in hetNeu©ok enige onder hen het Onze Vader niet willen burgfche aan de Nabe.
aannemen; noch weiniger dulden zy het teken des
PRESSEN, MATROZEN PRESSEN, h i e t , wanneer
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een vorft in tyd van oorlog een vloot uitruft, maar
dat dezelve uit gebrek van matrozen verhindert word
in zee te lopen, zo laat men wel op deszelfs bevel
door zekere perfonen, die men preffers of presmeefters noemt, de matrozen van de fchepen der partikuliere perfonen wegnemen , en op de oorlogfchepen brengen.
,
,
. ,
PRESSEREN , drukken, plagen, voortdryven, jacht
maaken. Daar van daan komt preffant, wat hoogdringent is, en geen uitftel lyden kan.
PRESSUREN» verdrukkingen en bezwaringen. In
't gemeen betekent dit woord de ongelegenheid die
men van foidaten heeft.
PKESTHOLM, THE CARL of MAN , klein eyland

PRE. PRT:
wezenheid van den fchermmeefter de leerlingen 0-3»
den vechtbodem onderwyft.
PREVOST DES SANDES, is de prevooft over het

Franfche voetvolk, en ftaat voor het regiment van
de garde.
PREVOST DES MARCHANDS te Parys, Lion, en

in andere FranfTche lieden zyn zeer aanzienlyke
amptenaren, die zorgdragen dat de arreften ofvonniflen, gelyk ook de'plakaten en reglementen, die
de policy betreffen , waargenomen en volbracht
worden. Zy zorgen ook voor den tax der waren
die te water aankomen, en maken de fchikkingen
by de openbare plechtigheden der fteden.
PREVOST DES MARECHAUX, zyn de luitenanten

fculTchen Engeland en Ierland, 't welk veel molefte- of Itedehouders der maarfchalken van Vrankryk, en
hebben het rechtsgebied over de vagebonden, ttraatnen en koper-water heeft
PRESTINA, kleine ftad in Servien in Ongaryen, rovers en valffche munters. Maar voor enigen tyd
jo. Ongerfche mylen ten zuid-ooft en van Noviba- zyn door den overleden koning Lodewyk XIV. noch
2ar.
byzondere Lieutenants des Marechaux gemaakt.
PRESTO, PRESTUE, kleine ftad op het Deenfche
PnEvosTE,is het amt of het rechts-gebied dat een
eyland Zeeland, wierd Anno 1711. door brand tot prevooft oeffent.
op 5. huizen na in de afch gelegt.
PREVOST GENERAL DE LA MARINE,heeft de zeePRESTON, vlek aan de rivier Ribbil, waarover luiden onder zyn gebied, onder hem ftaat de Preeen brug legt, in de provintie Lancafter in Enge- voli Marinier, waar van 'er een op ieder ichip is,
land, dat zitting en ftem in 't parlement heeft.
die op de gevangens moet acht geven, en het fchip
PRBTEUR ROYAL, word de opperfte ftad-voogt laten kvdfateren of opfehikken.
genaamt, dien de koning van Vrankryk over de
PREVOST GENERAL DES MONNOYES ET M A R E Mad Straatsburg geftelt heeft.
CHAUSSEES DE FRANCE , is een officier, het eerft
PRETSCH, kleine ftad, amt, en flot in de Saxi- in 'r jaar 1635. aangeftelt, ék de belluiten van den
Tche keur-kreits aan de Elve, i . mylen van Wit- munt-raad werkiteiiig maakt, in welke verrichting
tenberg. Deze plaats is in 't jaar van 1688. van de hem 2. luitenants. 3. vryelmgen van de wacht, en
lieren van Arnimb tegen Neu-forge en Planits aan 40. dienders ten dienft ftaan. Hy heeft zyn zitting
de keurvorften van Saxen verruilt.
in den «munt-raad na den laatften raadsheer, en is
verplicht zyn gevoelen over de valffche munt te
PRETT:GAU, zie Tiengerichten-Bundt*
zeggen.
P R E T T Ï N , zie Brettin.
PREVESA, kleine beveiligde ftad benevens een ha- PRIBITS, kleine Rad in Ongaryen, niet ver van
ven in het landfehap Carnia in Epirus in Grieken- de rivier Neitra, heeft in de buurt enige warme
land , aan den noordlyken oever van de golf van rwavel-baden,
Larta. De Venetianen hebben ze 1684. ingenoPRIBORN, een vorftlyk Briegifch veld-flot in Simen , en een fterre-fchans niet ver daar van daan leliën, daar een zekere foort van marmer gegraven
aangelegt, die evenwel volgens het vredens-tradtaat word.
van 1699. weer heeft moeten geflecht worden.
PRIFUS, zie Prybus.
Anno 1715. verlieten de Venetianen deze plaats,
PRICAS , zo worden de canceleryen , regerinen daar en tegen trokken de Turken daar in, maar gen» en andere collegien in Moicau genoemt.
%Y is den 21. Octob. 1717. van de Venetianen weer
PRIDOM, iterk land-flot in 't voritendom Glogau
Ingenomen , en hun ook in den Paflarowitfchea in Sileiien, 3. mylen ten zuidwreften van Sagan.
vrede overgelaten.
PRIEGNITS, Jandichap in de marck-Brandenburg,
PREVOST, hiet zo veel als prsepofitus, en is een den koning van PruiiTen toebehorende , dat ten
perfoon die een amt , waardigheid of cornmifhe noorden aan Mecklenburg, ten zuiden aan de Midheeft, waar door hy gelaft is om voor deeene of'de deimarek, ten wellen aan het Luneburgfche, en
andere zaak zorg te dragen, of het bewind daar ten ooften aan deUckermarckgrenft. Het is vruchtf ver te heben. Zo is Ie Grand Prevoft de 1'Hote! baar, begrypt 10» en een halve myl in de lengte,
in Vrankryk een rechter, die het bewind over 's en 8. in de breedte, en word in 7. kleine krekien
konings huis heeft. Hy vonnift over aHe, zo wel verdeelt, als de Perlebergfche, de Pritswalckfche,
civile als criminele zaken, tuflehen de koninglyke de Kyrizifche, de Havelbergfche, de Lentzenifche,
bedienden, en voor hen tegen de gene die zulke de Wittftockfche, en de Wilfenackfche.
bedienden niet zyn.
PRIEGO, ftad en markgraaffchap in Andalufien in
PREVOST D'AR MEE, is een officier die een wakent Sp^.njen, 3. mylen van Cabon gelegen, en het huis
oog op de deferteurs en de foidaten, die iets mis- Figueroa toekomende. De tegenwoordige marquis
daan hebben, houd. Hy zet ook den tax op de van Priego en hertog van Feria, Emanuel Fernanieger-proviant. Voor 't overige heeft men prevoo- dez, is 1711. een erfgenaam van den in de gevan(ïen by ieder regiment te voet.
genis overleden hertog van Medina-Celi geworden,
PREVOST DS $AIE,

een voorvechter, die by af-

die zyn moeders broeder was,
PRIB-

PRL
pRiEPECzi ftad en flot in het Waywoodfchap lyke waardigheid, uit hoofde van de welke de RoomBrieicia in Littauen, aan de rivier van den zelven fche pauzen het oppergezag over alle biftchoppen
der wereld pretenderen , en van alle kerken eiffchen
naam.
PRIESTER of PAAP-JAN, zo word, naar het ge- dat zy onder de gehoorzaamheid der Roomfche,
voelen van enige, de keyzer van Abyffinien in A- gelyk als dochteis onder haar moeder ftaan zullen;
't welk de Griekiche* kerk de Roomfche ftamvaftig
fnca genoemt.
P R E S T E R , is by deKatliolyken zo een geeftelyk betwift, en ook van de proteftanten niet toegedaan
perfoon, die bevoegt is de mis te doen, en andere word.
functien van het priefterlyke amt te verrichten.
PRIMICERIO, zo hiet de biflehop van Venetien,
PRIESTERS INWEYING , word in de Roomfche die afzonderlyk over de hooftkerk van St. Marcus
kerk voor een Sakrament gehouden,dat de zielen een geftelt , en den patriarch van Venetien niet ononuitbluflelyk merkteken indrukt. Zulks gefehied derworpen is.
eerft per primam Tonfuram, of, door de eerfte
PRIMICERIUS, is by de Katholyken de voornaamfchering, die maar een toegang tot de priefterlyke fte onder de klerken, die het zingen en de getyden
inweying is: dewyl h y , die prieiier worden wil, en dirigeert.
eer de volkome weying aangaat, zich voorafOïtiaPRIMITIVA ECCLESIA , betekent in den gemener!
rius of portier, dan Lector of lezer, verder Exor- zin de eerfte kerk, gelyk zy ten dele van de Apocifta, of duivelsbanner,hier op Acoluthus of kaars- ftelen, ten dele van de Apoftolifche Leeraren gefen of water-drager, verder Sub-Diaconus of onder fticht is. Les Curez primitifs worden de Benedikdiaken , en dan Diaconus of opper - dienaar moet tyner abten voornaamlyk genoemt, wyl zy voormaken laten, hoewel men, als het den biflehop dezen den kerken-dienft op het land door hun orbehaagt, alle deze mindere ordens in weinig uren dens-genoten hebben laten bedienen, en zulke Vidoor kan gaan. Hier op volgt de rechte prieiter- cariflen gehouden, die zy naar hun welgevallen weer
vveying door 't gebed,hand- en mantel- oplegging, te rug in 't kloofter ontboden, tot eindelyk in het
zalving en toereyking van den kelk. Zodanig een concilie van Lateranen vafte Vicariffen aangeftelt
inweying word zo hoog gehouden, dat geen wereld- zyn. Daar van daan hebben ook de Benediktyners
lyke overigheid een geweyden priefter aan'tlyf ftraf- het recht, dat zy in de meefte kerken op de voorfen kan, voor dat hy door den biflehop ontweyd en naamfte 4. feelten des jaars de mis mogen doen.
weer afgezet is.
PRIMMICKAU , PRIMCKE , Silefifch fteedje in 't
PRIEZWALCK, ftad in de Priëgnits, aan 't water vorftendom Glogau,de graven van Proskousky toeDömnits, in de marck-Brandenburg, tuflehen Witt- komende.
PRIMOGENITUR^ JUS,het recht der eerft-geboorftock en Perleberg, den koning van Pruiffen toeko
mende. Voordezen was hier de paffage tuflehen te, is een recht waar door den eerftgeboornen echBreflau en Hamburg , eer de nieuwe-vaart by Muhl- ten , manlyken lyflyken erfgenaam , en na hem desrofe gemaakt wierd, waar langs nu de goederen te zelfs oudften zoon en nakomelingen, en zo voort
zo lang iemand van die linie in 't leven, en tot de
water heen en weer vervoert worden.
P R I M , rivier in gelukkig Arabien,' ontfpringt in erf-opvolging bequaam is, de fuccelïie in de rege't vorftendom Oman, enitort zich in de Indiaan- ring toekomt,
fche-zee.
PRIKCES ETRANGERS, worden in een eigen zin
PRIMA MENSIS, is een fpreekwyze der Paryfche in Vrankryk de vreemde prinflen genoemt, die na
Godgeleerden , en betekent de vergadering, die zy het koninglyke huis en prinflen vanden bloede voor
altyd den eerften dag van ieder maand houden, om andere hertogen en pairs een byzonderen voorrang
raad te plegen over het geen 'er in hun faculteit en het recht van inboorlingen genieten^, fchoon zy
voorvalt.
van buitenlandfche huizen afftammem Daar zyn
PRIMA PLANA, is de zyde van een compagnie, 'er zes zulke, en worden de hertogen vanSavoyen,
en beftaat uit zulke perfonen, welke eigentlyk niet de hertogen van Lotteringen, de vorften van Moin de gelederen ftaan. Zie boven onder het woord naco uit het huis Grimaldi, de prinflen van BouilCompagnie.
lon uit het huis van la Tour d'Aiivergne, de prinsPRIMARIARUM PRECUM J U S , zie Panisbr'tef.
fen van Rohan, en de hertogen van Tremouille'
PRIMAS of PRIMAAT, wierd voordezen van veelen daar onder begrepen. Van deze nemen de vreemde
met de Patriarchen voor eenerly gehouden, maar ambaffadeurs by hun intree en de eerfte gehoorgevan anderen onderfcheyden, en is een primaat zo ving, maar die van het huis Lotteringen en Savoyen
veel als die aartsbifichop, dien de patriarch als tot ter begeleyding aan, niet tegenitaande Bouillon en
een ftadhouder in 't geeftelyke aangeftelt heeft. Zo Rohan anders diergelyke eer genieten, en de be-'
was voordezen de aartsbifichop van Maagdeburg pri- roemde Marechal deTurenne heeft alle moeite aanmaat van 't gantfche Duitlche ryk. Hedendaags is gewend om van een Engelfch ambafladeur als prins
het de voornaamfte geeftelyke van een koningryk of van Bouillon aangenomen te worden, 't geen hy
land, die het geeftelyk gebied over veel aartsbiffchop- evenwel niet heeft kunnen uitwerken.
pen en biftchoppen heeft. Primas Regni in Polen
PRINCESSE HUIS o f ' T HUIS IN 'T BOSCH, is eert
is de aartsbifichop van Gnefen, in Spanje de aarts- klein maar zeer fchoon geboud lufthuis,een vierenbifichop van Toledo en in Ongaryen de aartsbifichop deel uur van den Haag, in het Haagiche Bofch ge^an Gran.
legen , hoort na de dood van koning Willem III.
PIUMAÏUS P A P ^ , is het kenteken van de pauiïe- den koning van Pruiffen toe.
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PRINCESSIN-STEUER, zie Vraulein-fleuer.

PM.
PRÏNSSEN VAN D W B I O H D E , worden in Vrank-

PRINCIPAAL , is die gene, die zyn zaak door een ryk de gene genoemt die het naaite recht tot de
procureur of commiffaris op zyn naam en bevel laat kroon hebben, wanneer het koninglyke huis en het
huis van Orleans zou uitlterven. Zy zyn een nevenverhandelen.
PRINCIPALE COMMISSARIS , zo word de opper- linie van het huis van Bourbon, en de oudften daar
fte keyzerlyke commiffaris op den Ryksdag te Re- van worden aityd prinffen van Condé genoemt e
gensburg genaamt. Na de dood van keyzer Joze- waarom men in 't gemeen degantfche linie gewoon
fus ontftond 'er anno 17u- wegens de macht van is het huis van Condé te noemen, fchoon de prinfden keyzerlyken principal - commiffaris, hoe men fen van Conti en de graven van Soiflbns ook daar
die op den Ryksdag te Regensburg zou prorogeren, toe behoren. De vorige koning Lodewyk XIV*
en gedurende het leegftaan van den troon legitime- heeft zyn natuurlyke zoons uit Valiere en Monteren , tuffchen den keurvorft van Ments en den Ryks- fpan in het jaar 1673. met den naam van Bourbon
vicaris gefchil , nademaal keur-Ments die als aarts- ge wettigt, 1694. hun den eeriten rang na de prinfkancelier pretendeerde. Maar, nademaal behalven de fen van den bloede toegedaan, eindelyk 1714. hen
Ryks-vicariffen ook de overige Standen zulks niet in 't getal en de voorrechten der prinffen van den
gaarn wilden toeftaan, alzo hebben zy ook gewei- bloede gefte!tf en in een edicl: van July 1714. na 't
gert voortaan een dictatuur van hem aan te nemen, affterven van alle echte prinffen van den bloede uit
tot eindelyk deze ftryd, die indeRykswetten niet is het huis Bourbon, deze natuurlyke en geligitimeerd©
aangeroert, wyl 'er ten tyde van een tuffchen - re- prinffen benevens hunne nakomelingen vanhetmangering noch nooit een Ryksdag geweert was, in der nelyk geilacht tot de kroonsopvolging bequaam erminne bygelegt is , nademaal de Ryks-vicarifTen de kent , ook in een declaratie van den 2,3. ivJey
legitimatie aan den cardinaal van Lamberg overzon- 1715. zulks herhaalt , en hun in alle gerichtshoven
den , en dezelve van het keur-Mentiifch directo- den rang en de zitting van de prinffen van den bloerium aangenomen wierd. Deze hoge bediening de meegedeelt. Toen nu gemelde koning Lodeword tegenwoordig te Regensburg door den vorft wyk XIV. den 1. Septemb, 1715. ilierf, ontllond
hier over tuffchen de echte prinffen vanden bloede*
van Furftenberg-Moskirchen bekleed.
PRINCIPATO CITRA , een van de 11. provintien naamlyk den hertog van Bourbon , den graaf van
des koningryks Napels, tulïchen Terra di Lavoro, Charolois , en de prinffen van Conti aan de eene
Principato oltra, Bafilicata en de Tyrrheenfche zee zyde, en de gelegitimeerde natuurlyke zoons, naamgelegen. Zy is vruchtbaar van koorn , wyn , oly , lyk den hertog vanMaine en den graaf van ThouloufafFraan en zyde , ook vind men 'er veel minera- fe van de andere zyde een hard gefchil, waar in de
le bronnen. Anders hiet zy ook la provintia di wettige prinffen byden jongen koning en het parlement van Parys aanzoek deden , dat de van den vöSalerno.
rigen koning verleende legitimatie en bequaamheid
PRINCIPATO OLTRA , een van de iz. provintien
des koningryks Napels , die ten zuiden aan Princi- om te fuccederen weer vernietigt mocht worden*
pato citra, ten wellen aan Terra di Lavoro, en het Hier over zyn nu in Vrankryk twe fterke faétie»
graaffchap Molifla, ten noorden aan Capitanata, en ontftaan, en de paus benevens den koning vanSpanten ooften aan Bafilicata grenit. Het daar in leggen- jen hielden het met de natuurlyke prinffen, beyde
de Appennynfche gebergte maakt dat de lucht koud partyen lieten fcherpe fchriften tegen elkander uytis , ^n het aardryk niet heel veel koorn en wyn gaan, tot eindelyk dit gefchil 1717. vanden koning
-voortbrengt, maar zo veel te meer caftanien, neu- alzo beflift wierd, dat het edict van July 1714. beten en gras. De ftad Benevento , die in dit land- nevens de declaratie van den z^.Mcj 1715. herroepen,
vernietigt, ook deze vernietiging in 't parlement in
fchap legt, hoort den pauüyken Stoel tge.
behoorlyke form den 8, July 1717. geregiffreert en
PRINCIPES JUVENTUTIS, worden de zoons van de
regerende landsvorften genoemt, die men in Span- in druk gegeven wierd, evenwel met deze uytzondering , dat de gelegitimeerde prinffen zo lang zy
3en Infantes hiet.
leefden
hun vorigen rang zouden behouden, maar
PRINCIPIS ÏNSUIA, ISLE DU PRINCE , eyland in
de Africaanfche zee, de Portugezen toekomende, wegens de zoons van den hertog vanMaine, naamlyk den prins van Dombes en den graaf van Eu wil
en niet ver van het eyland St. Thomas gelegen,
zich de koning daar na verklaren.
PRINCIPIUM, hiet in den gemenen zin het begin
van een zaak, maar in een byzonderen de eerfte
PRINSSEN-LAND , word in Brabant een zeker gegrond enflotj. of de hooftoorzaak* Daar van daan bied tulïchen Steenberg en Willemftad genoemt,
zegtmen van Staatstaken, dat zy uit dit of dat prin- wyl het de prinffen van Oranje voordezen toebecipium niet anders te behandelen geweeft zyn.
hoort heeft, en enige daar in leggende plaatzen van
P R I N D A J zie Frauenberg,
hen in de 14de eeuwgeboud zyn.
PRINO , VAL r>i PRINO , dal in het hertogdom
PRIOLA , vlek in het markgraaffchap Ceva inPiePlacenza in Itaïien.
rnont, in wiens nabuurfchap zeer goede wyn walt.
PRINS WILHELMS EYLAND, een voor korten tyd

©ntdekt eyland op de kuit van Peru in de Zuid-zee
in zuid-America.
P R I ^ E N ETJLAND, eyland in Azien, in de zeeën gt e van Sunda, aan de noordzyde van het eyland
Java ^ hoort de Hollanders, toe.

PIUOR , PRIEUR , is de opperfte munnik in een

klooffer, waar over hy het beilier heeft.
P R I O R , PRIEUR DE SORBONNE, is een Baccalau-

reus in Licentia , dio een gants jaar lang het amt
van fuperieur in de Sorbonne bekleed, en in alle verrichtingen by de vergaderingen der Sorbonne prefideert.
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d^ert. Hy doet by ieder vergadering een LatynPRIVATÏM, in *t geheim , in 't byzonder, voor
fche redevoering in profa of in veerzen, naar zyn zich, op een ftille wyze.
goed dunken, maar inzonderheid wanneer hy weer
PRIVATUS, een die voor zich zelven leeft, en
aangenomen of afgedankt word.
geen opentlyk amt heeft.
PRIORIE , PRIFURE', is een geeftelyk beneficie
PRIVILEGIËN, zyn byzondere vryheden, die de
waar over een prior geftelt is. Men heeft drie'erley hogesoverigheid aaneen particulier perfoon, of een
foorten. Le prieuré fimple is een geeftelyk benefi- geheel gild of gemeente uit zonderlinge genade vercie , dat aan geen munnike- regels gebonden is, gunt. Daar van daan hiet privilegieren, een zeker
geen zielenzorg heeft, en noch kloofter noch con- recht voor anderen meedelen.
vents-waardigheid geniet Le prieuré conventual, is
PRIXENSTADT , vorftlyke Brandenburgfche ftad
een gemeente, waarin een prior het opzicht op de en amt in Franckenland. Deze pteats was vooraldaar levende geeitelyken heeft. Le prieuré clau- dezen een vryftad Voor de gene, dié zich wegens
ftial is de charge en waardigheid van een prior in een beganen manflag daar heen wilden retireren.
het kloofter.
P R I Z I , kleine ftad in Val di Mazara in Sicilien.
PR ISCILLIANI , was een zeker foort van ketters, dus
PRIZWALCK , zie Pnezwalck.
naar een voornaam vrouwsperfoonPrifcillagenaamts
PROBABEL, waarfchynlyk, gelooflyk. Daar van
zy hingen dekettery van Montanus aan.
daan betekent Probabilismus een zulke leer, volgens
PRISCILLIANISTEN , ketters in de Chriftenheid, welke iemand ook de wonderlykfte gevoelens voor
die van een voornaam en geleerden Spanjaard, Pri- waar aannemen kan, wanneer hem dezelve maar
fcillianus genoemt, afftamden, en in de 4de eeuw waarfchynlyk voorkomen.
leerden, dat de ziel ééns-wezens met God was, zy
PROBAROY, ftad in de Ukraine, de Cofacken toe*'
verwierpen het vleefch-eten en den echten ltaat, komende, 45. mylen ten weften van Bialogorod.
maar boetten zonder dat hun luften, gaven voor,
PROBENSTEIN, de' naam van een zee-battery op
dat der menilchen wil de regering der ftarren on- de Coppenhagenfche reê.
derworpen was, en hielden het met de Gnoftyken
PROBEREN, bewyzen, aantonen, ook beproeven,
en de Sabelliers. Zy wierden 381 op een Concilie te toetzen: welk laatfte ook van de goudfmeden geSaragoïTa verdoemt.
zegt word, wanneer zy goud of zilver beproeven
PRISON, is een plaats daar men gevangens zitten willen, of het goed is of niet.
heeft.
PROEF-JAAR, is in de kloofters niet anders als een
PRISONNIERS DE GUERRE , hieten krygsgevan- Noviciaat, binnen welken tyd 'men de nieuwelingens.
gen , welke verlangen in 't kloofter aangenomen te
PRISRENO , Turkfche ftad in Servien benevens worden, eerft beproeft, of zy een ftandvaftige lult
een bisdom onder den aartshiffchop van Antivari en ernft tot de ordens-regelen laten blyken, na welbehorende. Zy legt aan de grenzen van Albanien, ken tyd het hun vry ftaat of volkome profeffie te
16. mylen van Novibazar ten zuiden aan de rivier doen. of met achterlating van het geene, dat zy.
Drin.
in 't begin mee in 't kloofter gebracht hebben, daar
PRISTAF, hiet by de Ruften de commiiTaris, die uit te gaan.
de aankomende vreemde gezanten op de Ruffiiche
PROBST, PROOST, is een voorname waardigheid
grenzen ontfangt, tot aan de reiidentie - ftad Mos- in een geeftelyk fticht.
cau geleydt, en als zy vertrekken weer tot aan de
PR oc E DUREN , zyn gemeenlyk de gerechtlyke
grenzen te rug verzeilen moet. Zulke worden ge- akten, die in een proces pro en contra (voor en
meenlyk van de eene ftad tot de andere verkoren, tegen) voor de overigheid bloot gelegt en overwoen zyn voorname van adel of andere bedienden die gen worden. Men noemt ook alle andere handeaanzienlyke ampten beldeden.
lingen of wyzen van doen zo.
PRISTINA , kleine Turkfche ftad in Bosnienjn
PROCELDEN, kleine ftad aan den Meyn in FrancOngaryen.
kenland, keur-Ments toekomende.
PRITZERBE, oud fteedje aan de Havel, in de
PROCES, word een rechtshandel, ftryd of gefchi!
Middelmai ck Brandenburg, tot het ftift Brandenburg genaamt, dat iemand met een ander voor de overjgheid heeft, en waar over hy een goed vonnis
behorende.
PRIV^DIA, kleine ftad op een heuvel in opper- naar rechten verwacht. Iemand zyn proces opmaken, is, het vonnis van den rechter ter uitvoering
Ongaryen.
PRIVADo, is by den koning van Spanjen zo veel brengen. • ' »
PROCESSIE, betekent een openbaren omgang,en
als de voornaamfte ftaatsdienaar, die in Vrankryfc
Premier Miniftre d'Etat, op andere plaatzen Mini- zo word onder de Katholyken die plechtigheid genaamt , wanneer zy in de laatfte week van de vasftrifïimus genoemt word.
PRIVAS, kleine ftad in Vivarez in Vrankryk, ïn ten , of tegen den zondag Rogate, of vooraaamlyk
het landfehapje Bouttieres, dryft goeden handel met de acht dagen na Sakraments-dag hunne opentlyk e
omgangen uit de eene kerk naar de andere verrichleer en linnen.
PRIVATE of HOEK-MISSEN, zyn die gene, die ten , onderwegen de Litanyen van alle heiligen opsneeftendeels op de kleine en aan de zyde ftaande heffen , en op zekere plaatzen by de altaren, hier
altaren naar het welgevallen en goeddunken van toe op ftraat opgerecht, mis doen.
H
P&OCHITA, PROCIDA, klein eyland van Terra di
den genen, die ze beitelt, voor geld gelezen worden,
<-"".'• Lavoro in Napels, up de golf van Napels.
?E0
""" "
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PROCIDA , PRQCÏTA J[ ^ie Pmhit*.

A

^

PROCUREUR GENERAL, is in Vrankryk dié gene^

IN PROCINCTU, vaardig en gants bereyd zyn, op in wiens naam voor de hoogfte rechtbanken of parlementen alle zaken , waar in de koning belang
den fprong ftaan om iets te ondernemen^
PROCLAMATIE , ' hiet de aflefing der geboden heeft, voorgedragen en verhandelt worden, en de
van de aanftaande nieuw getrouden m de ker- gene. die in zyn naam fpreekt, word advocaatken. Ook de uitroeping van een veiibare waar m generaal genoemt.
PROCUREREN, verfchafTen, te weegbrengen,uitde Auétie, die na de derde proclamatie dien genen
éigentlyk-toegefprokcn word, die er het laatfte en werken , ook waarnemen. Daar van daan komt
Procureur.
meefte geld heeft voorgeboden.
PRODENO, klein eyland in Morea,in de golf van
PROCLAMATIE, hiet ook onder de Bernhardyners
en graauwe munniken het bevel, waar door de Zonchio.
PRODHUOMINI, worden by de Malthezer ridders
Pater Superieur, aan een munnik beveelt zich op
den grond neer te werpen, en boete voor zyn mis- de opzienders en voorftanders der kerken of van
daden te doen. 't Welk niet veel beter is als wan- het ziekenhuis genoemt.
neer de Pater Lector tegen de nieuwelingen zegt,
PRODUCTIE, hiet by de gerechtshoven, wanneer
Reverentia fuper quartum, i. e. elementum, wan- een party de akten en documenten, die tot bewys
neer naamlyk de jonge nieuwelingen in de kloo- van het gelchil dienen , opentlyk voor den dag
fters,diehun lellen niet wel van buiten gekunnen heb- brengt.
ben > met de knien op de aarde leggen, terwyl de
PROESTO, zie Prejïo,
andere ondertufTchen maaltyd houden.
PRO EN CONTRA DispuTEREN,hiet een zaak heen
,, PROCONSUL ES , waren by de oude Romeynen die en weer van beyde zyden overwegen, en, met
gene, die de burgermeefters als gouverneurs naar glimpige redenen de zelve zo wel voor als tegen
de provintien zonden. Hedendaags zyn het de kunnen verweren.
raadsperfonen , die in de raadsheerlyke collegien
PROFECTUS , toeneming , zo zegt men van iegemeenlyk onmiddelyk na de burgemeefters vol- mand die in 't ftuderen wel vordert, hy heeft goegen , en by derzelver afwezenheid hun plaats be- de Profeclus.
kleden.
PROFEHEN, heerlyk land-flot in Silefien in'tvorPROCURATOR DI ST. GEORGIO, is een zeer aan- ftendom Jauer, dar de graaf van Noilits een koftezienlyk collegie in Genua, dat inzonderheid met de lyken tuin en heerlyke bibliotheek aangelegt heeft.
inkonxtten der republiek bemoeit is > en dezelve bePHOFESSIE DOEN, is een kloofter-woord, en beitiert.
tekent zo veel wanneer ieir nd de wereld verzaakt,
PROCURATOR van ST.MARCUS,IS een der hoog- en zich werklyk in een munnik- of prieiter-orde bede eer-amten der edelluiden van Venetien, waar geeft, na dat hy de proefjaren voor af heeft uitvan men er tegenwoordig over de 30. telt, even- geftaan. Daar van daan hiet Profeiius een zulke
wel zyn 'er maar negen als Ordinarii in bediening, ordens Perfoon, die nu de gelofte van de orde gede andere worden Extraordinarii. genoemt, en be- daan heeft, welke in de kuisheid, armoede en gezitten niets als den titel. De eeritgenoemde hebben hoorzaamheid beftaat. De Jezuiten hebben beha!het opzichjv ove^ het^gebpuw van de kerk van St. ven deze drie noch een vierde, naamlyk de volkome
Marais',' als ook over derzelver inkomften en bib- en onwederfpreeklyke gehoorzamheid jegens den
liotheek , en bewaren het Archief van <\i& biblio-paus, uit kracht van dewelke zy hem zonder enige
theek. Verder zorgen zy .voor de aalmoezen en tegenfpraak beloven zich in alle de zendelingichapgafthuizen, en zyn verplicht voor de gevangens, pen of bevelen, die hy hun oplegt, te zullen laten
.weduwen, wezen en andere elendige perfonen zorg gebruiken. De plaats, daar zulke Profeffi zich opte dragen, ook zyn zy opzienders der ünive.rfiteit houden, word het Profeffie huis genoemt , waar
,van Padua, voor 't overige de voornaamfte raads- over de Generaal der Jezuiten in alle provintien en
heren , en hebben den rang boven alle andere edel- fteden zekere fuperieurs fteld.
lieden.
PROFESSIE, betekent een bekentenis of belydePROCUREUR, is een gevolmachtigde, die in naam nis. Op Academiën noemt men zo het amt van
van detwiftende partyen voor het gerecht verfchynt, een léeraar, die openliyke lellen in zekere faculteit
de fchriften inlevert, de termynen afwachtten de houd, en daar van daan ook den titel van profesfatalia in acht neemt,, om kort te gaan alles doet, for voert. De profefïoren zyn of ordinaire or exwat de principaal anders gewoon is zelfs te doen. traordinaire, de eerlle genieten alleen zekere jaarI n de hof- en land-gerichten zyn zekere perfonen jykiche traktementen , maar de laatfte niet anders
daar toe aangeftelt, die diergelyke volmacht op zich als de hoop , dat z y , wanneer'er een ordinaire
nemen.
t
plaats open valt, tot dezelve gevordert zullen wor^Qqui^E.uR BU ROY, is inVrankryk een ampte- den.
paar,die in den omtrek van eenPrelidiaal, naamlyk
P R O F I L , of de DOORSNEDE in de veftingbouwin een. appelgericht of in een bailluagie het zelve kunlt, heelt de hoogte, dikte of breedte der vesamt waarneernt ,s dat_ een Procureur du Parlement tingwerken ligchaamlyk naar den verkleinden maatbekleed,.naamlyk in de bocht te fpringen in zoda- ftok af, en men noemt het ook anders Orthogranige zaken, waari in dé koning of het gemene beft phie.
belang heeft,[by voorbeeld, in zaken, die d e t e k
PRO FORMA* voor het oog, naar den uiterlyken
of de minderjarigen beseffen* ,
fchyn.
PRO-

PRO;

PRO;
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PROFYT, nut, winft, voordeel Daarvan daan : PftQPOïsK, kleine flad in Litthauen, in het waykomt niet alleen Profitabel, nut, voordeelachtig, woodfehap Mfciflau , tegen de Mofcovifche • gren.
maar ook Profiteren, winnen, nutten of nuttelyk zen.
zvn. Op Academiën hiet profiteren ook zo veel . PROPONTIS,. %\t Marmora.
als opentlyk leren, 't geen de profeflbren doen.
PROPONTIS , LE CANAL DE CoNSTANTlNOPLE,
PROGNOSTICON, een waarzegging uit het geftarnte, is die zee , die zich van de Hellefpontifche zeeook dat gene wat men iemand voor af zegt hem te engte tot aan de Bofphorus van Thracien uytftrekt.
PROPORTIE , een gelykheid , overeenifeinming.
zullen overkomen.
PROGRAMMATA, noemt men tegenwoordig zulke Hetveritandvan dit woord heeft in alle wetenfehapfchriften, waar in zekere plechtigheden, als rede- pen veel om 't ]yf. Inzonderheid moet men ont
voeringen, twift-redenen , begraaffeniflèn enz. be- derfcheyd tuflehen de Arithmetifche enMathematifche proportie maken. Proportio Arithmetica is diQ
kent gemaakt en opentlyk aangefiagen worden.
PROGRESSEN , hiet de gelukkige voortgang der gene , wanneer ik bloot op de getallen zie , by
wapens in den oorlog, ook in alle andere handelin- voorbeeld, wanneer ik tuflehen twe perfonen, waar
van de eene groot, de andere klein is, twee brogen.
PROJECT, een ontwerp of opiïel van een ver- den van gelyk gewicht en groote uytdeel, dat iedrag, leger, enz. Daar van daan komt Proje&eren, der één krygt. Proportio Mathematica of Geometrica, wanneer ik niet op het getal" maar op de geeen ontwerp maken, een overdag maken.
fchapenheid van een zaak zie, by voorbeeld , wan*
PROLONGATIE, een verlenging, uitfbel van een neer ik een groot kerel een grpot brood, en een
tyd.
. klein menfeh een klein brood geef.
PROMENADE , een wandeling , of vermaaklyk
A PROPOS, om dat wy van die zaak fpreeken.
tyd verdry f in het groen.
PROPOSITIE, hiet de. voorftelling van'een rede,
PROMESSEN, beloften en toezeggingen.
waar van men daar in handelen wil,
PROMNITS, ryks-graarlyk geilacht in Silefien en
pROPPFN , HOÜTE PROPPEN , SMEER PROPPEN f
.Neder-Lufatien ,'dat zich in de Soraufche enPfördt- BU&PROPPEN , TAMPONS, zyn fchyven van kurk,
fche linie verdeelt, waar van de eerite de ftands- waar mee men het gefchut op de fdiepen verftopt,
heerlykheid Plefle in Silefien , en de heerlykheid op dat 'er geen -water - indringen- ? kan. Proppen
Sorau in neder-Lufatien, benevens andere goederen noemt men ook die yt.ere of kopeke plaatjes, ook
bezit, maar de laatügenoemde hoort de heerlykheid die houten waar mee men de gaten Hopt, wanneer
Pfördten en het fteedje Forita in neder-Lufatien toe. de vyandlyke fchoten het fchip doorboort hebben.
FROMONÏORIUM, zie Capo.
PROPRIETARIUS, eygendöms heer, dien de eyPROMOTE , hiet een bevordering of verheffing gendom van een zaak toekomt, fchoon 'er een antot een geeitelyke of wereldlyke waardigheid. On-* der het vruchtgebruik van heeft.
der de geleerden betekent het in een zekeren zin den
PHO RATA, betekent zo veel als naar mate van
Academifchen eer-trap van een doder, licentiaat, het geen ieder voor zyn deel toekomt.
.
enz.
PKO REDIMEK'DA VEXA;, betekent iemand wat tot
PROMOTOR, is die het recht heeft om iemand tot wegneming van 't gefchil geven, om in het toekov
een amt te bevorderen. Le promoteur des maitres mende daar van verfchoont te blyven.
•<;.<''
d'ecolc de Paris is de gene die het opzicht over alle
PRO RE NATA, naar gefchapenheid der zaakeen
fcholen te Parys voert , en vlytig onderzoekt , of der zelver omftandigheden.
zy ook met bequame en getrouwe leeraren voorPROROGATIE , of yerfchuiving des Parlements
zien zyn.
in Engeland gefchied door den koning. Wanner
PROMOTOR VAN DE UNIVERSITEIT, zo word te daar na het parlement weer vergadert, is het een
gantfche nieuwe zitting,1 en moeten de billen, die
Leyden de hooftfehout genaamt.
PROMT, is zo veel als bereydwillig, vaardig. Iets reeds zo wyd gekomen w;aren dat zy actens zouin promptu hebben , hiet iets by de hand of klaar den geworden zyn, en waar aanniet-anders als des
konings toeiiemmmg ontbrak, in de volgende Parlehebben.
PROMULGEREN , uytgeven , wereldkundig ma- ments-vergadering weer op nieuws verhandelt worden,
PROSA , hiet by de Latiniften het gene dat niet
ken. Zo worden vcricheyde dingen van grote hoven door patenten en aangeplakte brieven gepro- in veerzen, maar in ongebonde rede gefchreven is.
PRÖSECHO ;] cafteel op een berg in Iftrlen, het
mulgeert.
.
huis van Ooftenryk toekomende , en wegens de
PRON , kleyn koningryk en ftad m Indien , aan Profegper wyn beroemt.
de overzvde van de Ganges in Azien.
%.
PROSELIET, een Jode-genoot, betekende by de
PRONECZ , ftad in het waywoodfehap Pofen m Joden een menfeh , die uit het heydendom overgroot-Polen,
.
.
' : quam en zich befnyden liet, en deze wierden proPRONÊTS, ilad in het hertogdom Rezan m Mos- felyti juftitise of profeliten der gerechtigheid genoemt.
Daar was noch eenandere foort, diernen Profelytos
covien.
Habitationis, Profeliten der Poorte noemde, en'dePROOST , zie Probfl.
PROPER , hiet in een zekeren zin alles wat neten ze moeiten in tegeawoordigheid van drie getuygen
zinlyk uytziet, daar van daan zegt men een proper beloven de zeven geboden der kinderen Noachste
houden, w a a r o p hun geoorlooft wierd onder de
pienich, die zich net, en zinlyk houd. Het Latyn*
Joden
fche woord Proprium betekent 't geen iemand in
eygendom toekomt»

é€o
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Joden te wonen. Hedendaags worden die f ^ \ ° l
felite-n genaamt, die- uyt een anderen Godsüienit tot
den omen overgaan.
• a „A,.~, r^«
PROSKO, een flechte plaats in 't vorftendom Oppelen in Sfleflen , maar aamnerkenswaard g als het
ftimhnk Her eraven van Prosko , die de fteden
U e ? £ ï ï e ü £ & a u en Zulch benevens andere plaatzen meer in dit vorftendom .bezit en.
PROSLAVIZA, PROSTAVIZA, ftad in Bulgarien, in

het land derDobucenfifcheTartaren, aan den zuidlyken arm der Donaii.
PROSOLTSHEIM, klemeWurtsburgfcne ftad en amt
in Franckenland.
PROSSOVICE, zie Proszovice.

PROSTITUEREN, zich gemeen, en verachtlyk maken, Daar van daan proititutie, uytlening tot ontucht. Proftibulum, een openbare hoer.
PROSTNITS , PROSTECHOW , ftad in Moravien,

aan de rivier Rumze, 2. mylen van Olmuts,
PROSTOVIA , een deel van het waywoodfchap
Cracau en klein Polen , 4. mylen van de ftad Cracau, daar de landdagen van dat waywoodfchap in
't gemeen gehouden worden. .
PRO SUBSTRATA MATERIA, hiet naar de gefteltenis van de tegenwoordige zaak.
PROSZOVICE , ftad in het waywoodfchap Cracau
in klein Polen.
PROTECTIONIS JUS , de fchut- en befchermgerechtigheid, die een mogentheid over een anderen
Haat bezit.
PROTECTOR , zie Cardinal Protettore.
PROTECTOR , was de titel , dien de beroemde
Engelfche parlements-genèraal Olivier Cromwel aannam. Want, dewyl hy Onder den dekmantel, dat
de koningen zich een tyranny hadden aangématigt,
zich by de parlemeiitsheren êerft bemind en daar na
machtig-gemaakt-had,-ook ëindelyk het parlement
zelfs afgefchaff * £Hma konïfog Karel I. onthoofding
het gantfche roef van de' Gróót Brittannifché regering in handen had gekregen , wilde hy doch den
koninglyken naam en de kroning niet aannemen,
maar verkoos liever den titel van proteëtor, dien
het volk niet recht verftond, ondertufTchen dat hy
een gants konmglyke macht over het gantfche ry-'k
©effende. Maar deze titel is ook voordezen den re^
genten van het ryk van Engeland gegeven^ gelyk
de hertog van Sommerfet gedurende de minderjarigheid van koning Eduward VI. dien ook gevoert
heeft.
PROTECTORIUM , een befchut - fchrift , welken
naam in 't gemeen de keyzerlyke befchermbneven
voeren.

PRO.
naamt i wy] zy 1519. op den ryksdag van SpeyerJ
daar tegen protelteerden , als de Roomsgezindea
hebben wilden, dat men den ban tegen doder Luther
in 't werk zou ftellen, en dien op alle zyn geloofsgenoten uitftrekken. De Geretormeerden wierden
mee onder dezen naam begrepen.
PROTESTATIE, een gerechtlyk beding en voorbe*
houding van zyn recht voor de rechtbank.
•PROTIWIN, fchoon flot aan dePIanits, indePra^
chenfer kreits in Bohemen.
PROTOCOLL , is een gcrechts-boek, waar in men
alles aantekent wat 'er in een collegie of rechtbank
verhandelt word. _ De openbare notariiTen hebben
ook hun byzondere protocollen, waar in zy alle de
inftrumenten , die zy opftellen , te boek zetten.
PROTONOTARius,iseen amptenaarvan het pauflykehof, die den rang voor de andere notariiTen heen%
en de akten der opentlyke confiftorien niet alleera
aanneemt, maai: dezelve ook wanneer het geeifcht
word in forma probante opftelt. Aan gemelde hof
is een collegie van n.protonotarirTen, die de participantes genaamt worden, wyl zy van de rechten
der cancelery-expeditie hun deel krygen, Zy maken genoegzaam een onder-confiftorie uyt , of,
gelyk men het te Romen noemt, een confiitorium
Semiplenum , 't weik in die zaken vonnift, daar zich
het opper-confiftorie niet mee bemoeyen wil. Deze
hebben ook recht om doctoren in de Godgeleertheid
en de rechten , ook notariiTen te maken , en natuurlyk'e kinderen te wettigen. Daar is noch een
foort van protonotariflfen, die non-participantes genaamt worden , en wier getal onzeker is. In de
Griekfche kerk word die protonotarius genoemt*
die te Conftantinopolen , de naafte aan den patriarch is.
PROTOPOPEN, zo worden inMofcovien de opperpriefters genaamt, die wereldlyk zyn , en onder
geen geeftelyke orde ïïaan.
PROVAT, kleine Turkfche ftad in Bulgarien, niet
ver- van de Zwarte zee.
PROVEDITORE 'GENERALE DI M A R E , is een hoog

officier by de republiek Venetien, die de zeemacht
commandeert, wanneer dekaptein-generaal niet tegenwoordig is. Hy deelt de krygs-amten uyt, ftraft
de officiers en heeft de krygskas. Zyn amt duurt
2.jaar, en hem zyn r.edelkuden als commiflarifleri
van de vloot toegevoegt. De kaptein-generaal en
de proveditore di mare zyn daarom te zamen geftelt, op dat de een ten eerften den ander verraden
zou, als hy iets misdoet, en fchoon de proveditore minder is als de captein-generaal, zo is doch het
gezag zo onder hen verdeelt, dat de eerfte hèt aan. PROTEST , PROTESTO , is onder de koopluiden zien zonder de macht, de laatfte de macht zonder
een a £ e of opentlyke brief, die door een openbaar aanzien heeft, en de gewone reüdentie van den
notaris opgefielt word, tot getuygenis, dat de fchul- proveditore is te Corfu.
PROVEDITORI GEN ERA L I , zyn z. perfonen, den
denaar , die een wiiTelbrief betalen moeft , op de
beloofde betaaltyd niet opgefchoten is, of dat een generaal te land door den raad van Venetien toegegetrokken wiiTelbrief niet aangenomen is , en de voegt, zonder wier kennis hy weynig ondernemen
fchuldeiiïcher alzo, diezodanigen wiiTelbrief in han- durft. Daar zyn noch veel andere proveditori, by
den heeft» om die afwezenheid of wanbetaling des voorbeeld de proveditore generale van de eylanden
anderen aan zyn eyfch en den loop des wiflel-rechts Corfu, Zante, Cephalonia , van Priüli, enz. De
proveditori alla ragioni vecchie , alla biaua , aiia
geen fchade of afbreuk lyden wil.
PROTESTANTEN, zo wierden de Luiterfchen ge- Giuititia vecchia öcc.
Pa©»

PRO. PRU.
PROVEGHI, is een vertrek,in het paleys van den
doge van Venetien, waar in de overlede hertog 3.
dagen lang in zyn klederen gezet f de nieuw verfcore doge gevöert, en hem het paleys overgegeven
word.
PROVENCS, een van de 12. generale gouvernementen in Vrankryk, dat ten ooiten door de Alpen van Savoyen, en ten weften door de Rhone
van Languedoc afgefcheyden word, maar ten zuiden grenft het aan de Middelandfche zee, ten noorden aan Dauphiné , en het graaffchap Venaiiïin. T e gen de Alpen en Dauphiné is de lucht koud:, maar
langs de kuit warm, en midden in het land gematigt. Zo is ook deze provintie omtrent de Alpen
vruchtbaar van koorn , wyn, olie, vygen , amandelen , granaat-appelen, enz. In het jaar 1720. en
ie twe volgende heeft 'er een gruwlyke peitm deze
provintie gewoed, en meer als 100000. menfchen
weggerukt.
PROVIANT, levensmiddelen, die een menfeh tot
behouding zyns levens in eten en drinken gebruikt.

PRÜ-
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PRUCK AAN DE MUF.R , kleine ftad aan de rivier
Muer in Stiermarcken , 6. mylen van Grats.
PRUDENTUM RELïGIO , Zie Retigio

Prudentum.

PHUDNICK, is een twee avmige rivier m opperSiMien, die by klein Glogau in de Üder valt.
PRUEL , beroemt Karthuizer-kloofter , dicht by
Regensburg.
PRUFFLING ,ryke Benediktyner-abdym t bisdora
Regensburg, daar de Donau en de Nabe te zamea
lopen.
PRUISCHE, kleine rivier in Elfas by Straatsburg,
PRUISCH ÉYLAU, zie Eylau.

PRUISCH-MARCK, ilot, vlek en amt in Brandenburgs Pruiflen , aan een meir, waar uit de Sorguns
ontfpringt.
PRUISSEN, groot landfchap in Europa, dat tea
weften aan de Weichfel en Pommeren, ten zuiden
aan Mafovien , de rivier Drebnits en Cujavien , te?i
ooft en aan Litthauen' en Podlachien , ten noorden
aan de Ooft-zee en Samogitien grenft. Deszelfï
lengte is van Lauenburg tot Ragnits omtrent 48 , oi
PROVIDENCE , ABACOA , een van de Lucayifche ey- van Thoren tot Memel 52, duitfche mylen. De
landen in noord-America,dat de Engelfchen .toekomt. breedte van de Ooft-zee tot aan Littauen omtrent
34. duitfche mylen. Zy word 'in het BrandenburgPROVIDENTIE, de voorzienigheid, voorzorg.
PROVIDEREN, voorzien, zich verzien en bezor- i'che of neder-en het Pooliche of opper-Pruiflen vergen , een zaak voorftaan. Daar van daan Provifor deelt. Het eerft genoemde legt om de rivier Pregel , en beftaat uit Samland, Natangen , Galindereen voorftander.
PROVINCIA, IN PROVINCIAM REDIGERE, hietby land, Sudau, Bartenland en Hockerland , en dit is
de oude Romeinen, wanneer zy een land of ko- tegenwoordig tot een kohingryk verheven , nadeningryk, dat buiten Italien gelegen was, door hun maal zich de keurvorft van brandenburg Frederik
legers dwongen, en tot een Roomfch wingeweft III. den 18. Jan. 1701. de koninglyke kroon van
maakten. Tegenwoordig betekent Provintie een Piuiften onder den naam van Frederik I. te Koningszeker ftreek lands, die eige. lieden, vlekken en berg liet opzetten. Deze eerfte koning was gebo»
heerlykheden heeft, en een rnogentheid onderwor- renden i.Jul.ió$7.en had 1688.de keurvorftelykerepen is. Zo worden de Nederlanden in 17. provin- gering aangevaart. Na zyn dood den ^.Febr. 1713.
tien verdeelt, waar van 'er 7. de Hollanders , de voorgevallen, heeft zyn zoon Frederik Wilhelm ce
overige tien den keyzer en den koning van Vrank- regering aangevaart, die den 4. Aug. 168S. geboryk , ook ten dde den Hollanderen als geconque- ren is, en zich met Sophia Dorothea, eenigedochter van George Lodewyk, kenmg van Engeland en
fleerde plaatfen toekomen. Zie Nederland.
PROVINS, ftad in het landfchap Brie , aan de keurvorft van Hannover den 2,8. Nov. 1706. heeft
in den echt begeven, waar uit de kroon-prins Frekleine rivier Vouzie in Vrankryk.
PROVISEUR, by de Franfchen, is het zelve dat de derik den 24. Jan. 1712,. geboren is. Zedert enige
Italianen il Proveditore noemen. De Sorbonne te jaren heeft de koning van Pruiflen om dit land beParys heeft haar eigen Provifeur, 't welk voorheen ter te bevolken en aan te bouwen verfcheyde Code cardinaal Richelieu, nu gemeenlyk de aartsbif- lonien van eenige duizent menffchen daar heen gezonden , en hun velden en huizen laten aanwyzen.
fclioppen van Parys zyn.
PROVISIE, hiet in een eigen zin een voorraad aan Het Poolfch Pruiflen begrypt 3 waywoodfehappen,
naamlyk Culm, Marienburg en Wermeland, benelevensmiddelen , maar onder de koopluiden bete- vens het landfchap Pomerellen. Aan de kuften van
kent het des kopers of verkopers loon voor zyn zorg de Ooft-zee word de bamfteen in menigte gevonen moeite.
den , wiens zameling niemand geoorlooft is, maar
PROVISIONEEL, betekent ondertuflehen,' tot na- onder de koninglyke rechten van den landvorft beder orde.
hoort, die daar toe zekere ftrandruiters aanftelt.
PROVISOR 5 is de gene die een winkel met alle
PRUM , kleine ftad, benevens een vorltlyke abdy
nootwendige waren voorziet. Zulke Patres provivan
de Benediktyner orcle aan de rivier Prüm , die
ibres zyn 'er ook in de kloofters.
PRUCHSENSTADT, een CaiTen-amt en fteedjein 't by Waflerbillich in de Moezel valt, in het aarts-bisdom Trier , aan het Ardenner woud. 't Is een
mark-graaffchap Anfpach in Franckenland.
PRUCK AAN DE AMBER, vlek in Beyeren , aan ryks-abdy, en zy heeft voor dezen haar eige abten
gehad, tegenwoordig bezit ze de keurvorft van Trier,
de Amber.
en geniet deswegen zitting en ilcni op den ryksdag
PRUCK AAN DE FOCKLA, zie VÖcklabrug.
PRUCK AAN DE LEYTE , kleine ftad enflot aan de te Regensburg.
PRUNDEL, grensvefting in Croatien , welke de
rivier Leyte, in neder-Oofteuryk, aan de Ongerverblyfblaats der graven Frangipani geweeft is , en
fche grenzen»
Rr rr
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PUC. PUD. PÜE.

PUCHEM,BUCHEN, kleine ftad in Odenwald,keurna derzelver dood nan den keyzer vervallen is.
PRUNETTO, een fort in Piemont , dicht by de Ments toekomende.
PUCKFLUS, ftad en flot in neder-Ooftenryk, y.
ftad Sufa , 't welk tot bcfcherming van dezelve
mylen van Wenen.
dient.
PUCLE-CHURCH, ftad in Gloceftershire in EngePRÜSSKA , een fteedje of vlek , benevens een
fchoon flot en tuin in 't vorftendom Oppem in Si- land.
PUDE , zeker gewicht in Mofcovien, dat omtrent
leiien, waar naar de heren graven Proskowsky hun
de
derde part van hondert pond bedraagt.
naam voeren.
. ™u •
-.••>,PUDGLA, PUDALA , kloolter, amt en flot op het
PRUTH, grote rivier in Moldavien , die in tCarpatifche gebergte op de Poolfche en Zevenbergfche eyland Ufedom in voor Pommeren, alwaar de opgrenzen ontfpringt, voorby Jafly loopt, en zich in per-amptman van dit eyland woont.
den Donau ftort. Aan deze rivier , niet ver van PUDLIN-, kleine ftad in het graaffchap Zips, in
Falezi»-of Felxin viel 1 7 n . in July een groote flag opper-Ongaryen. Zy is aan Polen verpand.
PUEBLA , kleine maar welgeboude ftad aan de
tuflchen de Mofcoviters en Turken voor , die drie
dagen duurde , en waar na ten eerften de vrede rivier Gallego, benevens een kafteel op een hoogte in Arragon.
tuifchen Mofcovien en Turkyen gefloten wierd,
PUEBLA DE LOS ANGELES, zie Angeles.
PRYAMAN, volkryke ftad in 't koningryk Achin,
PUELO , zie Puio
op het eyland Sumatra in ooft-Indien.
PUENTE D'ATEOBISPO , ftad in nieuw-Caftilien
PRYBUS, ftad aan de Neifla in 't vorftendom Saaan den Taag, den aartsbilTchop van Toledo toegan in Silelien.
PRYZBN, zyn fchepen die men den vyand afge- komende.
PUENTE D'EUME , kleine ftad aan de rivier Eume
nomen heeft.
PRZELAUCZ , ftad aan de Elf in de Chrudimer in Gailicien in Spanjen.
kreits in Bohemen, tot de koninglyke heerlykheid ^ PÜENTE^VEDRA, kleine ftad in Gallicien, aan de
rivier Loris, niet ver van Vigos.
Pardubits behorende.
PUERTO, enge pas "in Arragon, aan het PyreneePRZEMISL, PKEMISLAU , fchone grote ftad aan
de rivier Sana in klein Ruffien in Polen , benevens fche gebergte, 3. Spaanfche mylen van de grenseen fterk flot, een caftellany, een griekfchen en la - vefting Venafca. Zy icheyd Vrankryk en Spanjen?
tynfchen biflchop, welke laatfte onder het aartsbis- en is een zeer enge weg tuflchen twe rotten.
PUFRTO DE S. ANTONIO, haven in de provintie
dom van Lemberg behoort.
PRZEROW , ftad der koninglyke kamer , in de Xalifco in nieuw Spanjen, in noord-America.
PUERTO DE CAVALLOS , haven in de provintie
Kaurzimer kreits in Bohemen.
PRZEWASK, ftad in het waywoodfchap RuiTien in Honduras , in de audiëntie Guatimala in nieuwSpanjen, in noord-America. "
Polen.
PUERTO FERMOSO , haven in het zuidlyke deel
PRZIBISLAÜ, vrye koninglyke ftadt in de Czasvan het eyland St. Domingo in noord-America.
lauer kreits in Bohemen, die yzêrmynen heeft.
PUERTO DE S. FRANCISCO BRAC , haven in het
PRZIBRAM, berg-ftad in de Pothwerder kreits in
Bohemen, heeft een zilver-myn en veel yzer-ha- weftlyke deel van het eyland California, by noordmers. Op den daar by gelegen H. berg is een Je- America.
suiten collegie.
PUERTO DE ST. JUAN, haven van de provintie
PRZIPIEC, PRIPECZ , grote rivier in Polen , die Nicaragua, aan den mond van de rivier Defaguaaan de grenzen van opper-Volhynien uit de rivieren dero in nieuw-Spanjen in noord-America.
Jocolda, Pina~, Strumients, Ster en Horin ontfpringt,
PUERTO DE LA MAGDALENA ,haven aan de zuid»
en in den Dnieper valt.
lyke kult van het eyland California, by noord-APRZISEZNICZ, ftad in de Satzer kreits in Bohe- merica.
men, daar een enge pas tegen MeifTen in VoogtPUEHTO DE S.MARIA, welgeboude ftad in Span•3and te vinden is.
jen, tegen over Cadix, en 2. my;en daar van daan
PRZITAKI, ftad in de Ukraine,de Cofackentoe- gelegen, wierd anno 1701. van de tegen Vrankkomende, 16. Poolfche mylen ten weften van Ba- ryk verbonde vloot ingenomen.
turin.
PUERTO DE LA PAZ , haven in het noordlykc
PRZJTICX, ftad in het waywoodfehap Senclomir deel van het eyland Hifpaniola in noord-America,
in klein Polen, niet ver van Radom.
PUERTO DE S. PETKO, haven in zuid-America ,
P T O L , rivier in de Ukraine ', ontfpringt in Mof- aan de zee van Paraguay.
covien, en valt by Krylow in den Dnieper.
PUESTO REAL, kleine ftad en haven in 't koningP TOL E MA i s , zie Acre.
ryk Andaluften, 3. mylen van Cadix.
PÜANI, een ftad in gelucidg Arabien in Azien.
PUERTO R E A L , haven in de provintie Tabafca
PUBLICIST, word in Duitsland een perfoon ge- in noord-America.
noemt, dié zich op het jus publicuni legt, daarvan
PUERTO SANTO, een Africaanfch eyland in de
ichryft of daar in onderwyft.
Atlantifche zee, nut ver van het eyland Madera,
PUBLIEK , openbaar, gemeen , wereldkundig; pub- de Portugezen toekomende.
liceren of publiek maken, hiet openbaar maken,
PUERTO V E J O , ftad en haven aan de Stillc-zee,
verbreyden ook opentlyk aanplakken, uitroepen. in zuid-America in Peru. de Spanjaarden toekoDaar van daan Publicatie bekentmaking.
mende,

PUG, PUI. PUL.
PUGAN , ftad in de provintie Quicheu in China,
In Azien.
PuGANTs,berg-ftad in opper-Ongaryen,2.mylen
van Koningsbergen,
PUGLIA , zie APidia.

FUGLILNZA, Hechte en kleine ftad op het eyland
Major ca.
PuicERDAjPuiGCERDA, hooftflad van het graaffchap Cerdagne in Catalonien , aan de- rivier Segre,
aan de grenzen van het Franfche graaffchapRouiïillon , 10. mylen van Perpignan : zy is taamlyk groot,
legt in een vermaaklyke landflreek, en was voordezen een goede grens veiling tegen Vrankryk.
Haar veilmgwerken hebben de Franfchen Anno
i^nS. geilecht.en de plaats den Spanjaarden na den
Nimweegfchen vrede gereititueert.
Pm MICKHL, vlek in rrovence in Vrankryk, 3.
mylen ten noorden van Riez.
PUISSANCE, mogentheid , een machtig heer of
potentaat, -ook macht, geweld, volmacht
PL'LCHELY, PULHELY, grote ftad in Engeland,
In de provintie Camarvan^hire.

PUL. PUR
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ook wierd na 3. dagen het overige Zweedfche leger
van 16000. man benevens hun generaal Leuwenhaupt, de graven Douglas en Bonde door den Rufiiichen generaal van Menzikoff tot krygsgevangenen
gemaakt, en de koning van Zweden zelfs gedwongen zich met weinig manfehap naar de Turkfche
grensvefting Bender tefalveren , alwaar en te Demotica hy zich over de 5. jaar opgehouden heeft, tor
hy eindelyk in Nov. 1714. in Straaliond weer aanquam.
PULTOW, PULTOWSKO, ftad in het way woodfchap

Mafovien in Polen.
PULVER MAGAZYN , is een fteen verwelft ge-

bouw , dat men gemeenlyk tuffchen de wallen eener
veiling zet.
PULVER, SCHIET-KRUID , word uyt 6. delen fal-

peter, i.deel weed-a(ch,enéén deel zwavel gemaakt.
PULVER-VERRAAD IN ENGELAND , wierd anno

1605. vandeKatholyken tegen, koning Jacobusl. en
het Parlement gefmeed, wyl kort van te vooren de
Jezuiten benevens andere Roomfche geeftelyken
over een anaere verradery uyt het ryk gebannen
P U L O , PUELO, POELO, betekent zo veel als een waren. Zy hadden naamlyk in het flot van Weftmuneyland , en word daarom als een bywoord voor fter, waar in het Parlement vergadert , de onderverfcheyde namen der eylanden van Azia en Ame- aardfche verwulffels met buskruid aangevult , en
wilden daar door den koning en het gantfche Parlerica gezet.
ment by denaafte vergadering in de lucht laten fprinPULO CHINCO, zie Chinco.
gen. De voornaamlte zamenzweerders waren T h o PULO CONDORE, zie Condore.
PULO NERA , een van de Moluckfche eylanden mas Winter, Robertus Catesby, Henricus Garrier,
in Azien, de Hollanders toekomende, welke daar en Francifcus Tresham. Maar toen een van hen
het fort NaiTau, en het fort Belgique geboud heb- zyn goeden vriend den Lord Monteagle waarfchouwde, van dien dag niet in 't Parlement te gaan, zo
ben.
PULO R O N , PULORIN , een van de eylanden van wierd deze briefden koning gecoromuniceert, en
Banda in de Aziatifche-zce, dat de Engellchen toe- na lang onderzoek het buskruid benevens een kerel,
die het aanfteken zou, op den 5. November O. Sr.
komt.
PULO W A Y , een van de eylanden van Banda, gelukkig ontdekt, waarom deze dag noch jaarlyks
in den Molukfchen Archipel in Azien, de Hollan- m (ingeland geviert word, en tot volkome onderders toekomende, die 'er het föit Revcnge geboud drukking van liet pausdom de eed van Aliegiance en
Supremacy ingevoert is.
hebben.
PULSSNITS, een kleine ftad aan 'i water van den f UNA, eyland in den zeeboezem van Guajaquil
7.elven naam in opper-Lufatien, dicht aan de Meis- in zuid-America , tegen het koningryk Peru , 14,
mylen lang, en 4. breed, heeft een itad van den zelienfche grenzen, 1. mylen van Caments.
PUL&TORF , markt-vlek in Ooftenryk , aan de ven naam, die meeft van vüTchers en fchippers geoverzyde van den Donau, enige mylen van We- woond word.
PUNCH, zie Puntfch.
nen, heeft 172.3. een zwaren brand bezuurt.
PULTAUSCK , kleine Poolfche ftad in het way- PUNCTATION, hiet een ontwerp van eenkontrakt
woodfehap Ccersko in Mafovien, aan de rivier Na- of andere handeling, waar in maar de voornaamlte
rew, die 2. mylen daar van daan in de Weixel valt. Hukken in korte punten of artykelen vervat zyn,
Zy hoort den biflchop van Ploczo t o e , die daar en de afgehandelde zaak in haar behorige form benevens alle claufeien noch niet uytgebreyd is.
zyn verblyf houd.
PUNCTEREN, of de GEOMANTIE, is een bygeloPULTAWA, kleine beveiligde ftad in deUkraine,
aan de rivier Workfla , aan.de overzyde van de vige wetenfehap , daar men door 't opftellen van
Dnieper, die anno 1709. van de Zweden belegert zekere punten toekomende dingen voorzeggen wil.
wierd , maar toen het Mofcovitifche leger tot ont- Anders hiet het ook een zaak kortelyk ontwerpen.
vet aanrukte, quam het niet ver daar van d?an tuf* Zie Punftatïon.
fchen beyde partyen den 27. Juny, naar deZweed- PXJNCTUELL , PONCTUELLEMENT , net , zonder
fche ? maar den 8. July naar onze tydrekening tot fout, ter tyd en op de wyze als men belooft heeft
een harden flag , waar in de Zweden totaliter ge- of fchuldig is.
PUNHALI, klein koningryk en ftad op de kuil van
ilagen, en de eerfte Staatsdienaar graaf Piper, gelyk
ook de generaal veldmaarichalk Rheinfchild, bene- Malabar in Azien.
PUNHETA, kleine ftad in dePortugecfche proVinvens veel hoge en lager officiers, ook een groot getal gemene foldaten gevangen, hun gantiche artü- tie Ellremadura, daar zich de rivier Zezera in den
teiy rkrygskas en cancelary teut buyt gemaakt wierd,
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PUNITS, kleine ftad, 3. mylen boven groot-Glogau in Silefien.
PUNITS, kleine,houte en ope ftad in groot-Polen , in het waywoodfchap Polen , in het gebied
van Koffen , tegen Rawifch gelegen , daar anno
1706. een flag tuflehen de Zweden en Saxen voorMei.
PUNTA DELGADO, ftad op St.Michaels eyland in
de Middelartfche zee, wiens inwoners iterken handel met Glait, dat een rode verfis, dry ven.
PUNTA DE PETRAS , voorgebergte in het land-

fchap Waddemarache, op het eyland Ceylon, in 't
koningryk Jafnapatan, alwaar een kleine fchans is,
daar altyd", wanneer 'er fchepen gezien worden,
een vlag opgedoken word, om ze daar te kennen
te geven waar zy zyn.
PÏJNTAL , was voordien een ftad in de Portugeefche Capitania Rio Grande in Brazilien, in zuidAm erica , die nu gants vervallen is.
PUNTALEN , zie Cadix.

PUNTSCH, PUNCH, fterke drank onder de zeeluiden , die 't mëeit by de Engelfchen in gebruik is,
enuitbrandewyn, water, zinker, oranje of citroenfap, en muskate neuten toebereyd word.
PUPILLEN, onmondige kinderen , vader-of moederloze wezen, dien na de gefchapenheid van hun
goed en afkomft eige voogden gegeven worden,
tot dat zy hun meerderjarigheid bereykt hebben.
PURGE VAN DEFAULT , is de aantoning van de

PUS. PUT. PUY. PYR PYR.
Pusio, T O P I R O , kleine Turkfche ftad in Roraania, wiens bisdom onder den aartsbiflehop vanPhilippopoli behoort,
PUSORITS, PUSTÖMORITS, ftad, en Ciftercienfer

nonnen-kloofter in Moravien, een myl van Brunn.
PUSTERTHAL , een zeker gebied in Tyrol, aan
de Karinthifche grenzen.
PUTAIN,PUTANA, een ontuchtig vrouw menfcL,
dat met haar ligchaam de koft windt.
PUTBUS , aeloud flot op het Zweedfche eyland
Rugen ,en hetftamhuis van het beroemde oude vryheerlyke geflacht van Putbus. De tegenwoordig
levende heer baron daar van is Mauritius Ulricus „
koninglyke Zweedfche -Pommerfche landraad, en
land-maarfchalk, die een gebore gravin van Lynar,
Chriftiana WilheUnina genaamt,tot zyn gemalin heeft,
waar uit den zo. Dec. 1725. Malthe Fndericus geboren is.
PUTEOLI, zie Pozxuoio.

PUTING, kleine beveiligde ftad in de provintie
Quicheu in China.
PUTIWLE, kleine ftad aan de rivier Sem, in 't
hertogdom Worotin in welt-Mofcovien.
PUTLACH, rivier in Franckenland by Bodenftein9
niet ver van Bayreuth.
PUTLINGEN , heerlykheid in Wefterryk , de graven
van Criciiingen toebehorende.
PuTLiTs,markt-vlek in de Brandenburgfche provintie Pnegnits , en Hamhuis van het oude vryheerlyke geflacht der edele heren van Putlits, dat
den bynaam van Gans voert, en by het Pruiffifche
en keur-Brandenburgfche huis altyd de wichtiglte
ampten met lof bekleed heeft.

wettige verhinderingen, waar om men op den gezetten tyd niet voor 't gerecht verfchenen is; deze
word altemets verzocht en toegelaten.
j
' PURITEINEN , zyn luiden in Engeland en Schotland, die in 't jaar 1643. ten tyde van Karel I. op- PUTNOCK, zie Budrwck.
gekomen zyn, en onder voorwentzel van een gro- PUTOMAYO, rivier in zuid-America, die in Popate zuiverheid der leer en des Godsdienfts zich niet yan ontipringt, en zich in de rivier der Amazonen
met de Engelfche kerk verenigen, maar den mid- itort.
delweg tuflehen de Presbyterianen en Brouwniften
PUTTEN, eyland op de Maas in zuid-Holland.
houden wilden. Zy loogchenen den vryen wil, en PUTZKO, zie Pautzke.
noemen de Presbyterianen Calvynfche Papiiten, als
PUY, LE PUY NOTRE DAME , hooftftad van het
ook Parlements gezinden. Volgens dit gevoelen landfehap Velay in Vrankryk, aan de rivieren Loiverwerpen zy alle kerk-gewoontens, die uyt de ka- re en Borne. Zy is groot en ryk, en heeft een bistholyke kerk overgehouden worden , als ook de ker- fchop , die onder den aartsbiflehop van Bourges
kelyke regering, nademaalgeen kerk de andere on- ftaat, en graaf van Velay genoemt word.
derworpen is, de formulieren van gebeden, godsPUY- EN ANJOU , kleine ftad in het Gouvernehuizen , feeft dagen , klokken, enz. itaan de heime- ment van Orleans, in het landfehap Anjou.
lyke vergaderingen toe , en (tellen hun openbarinPUY L AU RE NS, kleine ftad in Languedoc, benegen met die van de H. Schrift gelyk. Men noemt vens den titel van een graaflchap.
ze ook Independenten , Congrcgationalilten , en
PUYSAYE , klein landfehap in Gatinois in Vrankfeparatiften , en men vind diergelyke ook in Hol- ryk.
land, die uyt deBrowniiten ontltaan zyn.
PYGMIES-ISLAND, een van de eylanden Welt erPURMERENBT, kleine itad in noord-Holland, in nes by Schotland, waar op een kapel ftaat.
de Beemiter , die gedeputeerden in de vergadering
P Y N B A N K , zie Tortuur.
der Staten van Holland zend. Zy is de 18de in or- P Y R A M I D E N , zie Natuurkind. Woordenb*
de, en legt tuflehen Edarn en Amfterdam.
PYRBAUM , ftad benevens ee» fchoon flot in de
PUSCIANO, PUSSIANO, kleine ftad in het Milanee- opper-Palts, is meelt de verblyfplaats der ryksgrafche landfehap Como , tuflehen Como en Lecco. yen van Wolfltein
Het daar by leggende meir word Lago di Puiciano
PYRENEFSCH GEBERGTE , is een der beroemde
genaamt.
gebergtens van Europa, het fcheyd Vrankryk en
PUSDOGAN , PUSSIKAN , een geweer , 't welk de Spanjen van elkander , nademaal het zich van 't
Ongaren, Polen, en andere volkeren voeren , en is noord-wetten ten zuid-ooiten, naamlyk van St. Seeen korte itaf boven met een knop, 't w^elk daar- baltiaan aan de Biscaaifche-zee tot aan Porto Venom een itryd-kolf genoemt word*
éres aan de Middelantfche-zee uitftrejrt.

PYR. PYS. QUA.

QUA.

sg r

"PYBUTS , oude en welgeboude flad in 't hertog- van Spanjen en Vrankryk voor eeuwig te verhindedom Pommeren, aan de grenzen van de nieuwe- ren ; de vredes-tradaren van Utrecht en Baden te
mark-Brandenburg.
handhaven , en een ieder by het gene , wat hy
PYRMONT, PIERMONT , graaffchap in de Weft- daar in verworven had, te beichermen: verder dat
phaallche kreits, den graaf van Waldeck toekomen- keyzer Karel VI. Filips den Vden voor koning van
de , tutgezondert de kleine flad Lugde, die de bis- Spanjen zou erkennen, een byzonderen vrede onfchop van Paderborn bezit. Zy is beroemt wegens der hen gefloten, en den, keyzer het eyland Sicilien
de minerale-bron, die niet ver van het flot Pyr- afgeftaan zou worden : dat in het toekomende over
mont , en 17. mylen van Hannover legt, wiens de opvolging van Florencen en Parma geen oorlog
water wyd en zyd vervoert word,
in Italien zou ontftaan, maar de" oudlte prins van
PYROPS, kleine ilad en fchoon flot in Servien, de tegenwoordige koningin van Spanjen, Don Carlos gen aam t , daar in zou fuccederen, en van den
niet ver van Niiïa in Ongaryen.
PysDKY,ftad in het waywoodichapPofen in groot keyzer daar mee als onmiddelyke rykslenen ingehuldigt worden: eindelyk dat deze Hoge BondgePolen s aan de Warte, 5. mylei* van Polen.
noten elkander tegen allen en ieder vyand te water,
en te land met een bepaalde quantiteit van volk,
fchepen of geld zouden byftaan , enz. Wat nu van.
Q.
de in deze Alliantie afgehandelde artykels noch
niet werklyk ter uitvoering gebracht was, dat zou
uAAD,een vryheerlyk geflacht,dat zichQuaad op het vredes-congres van Camerik verder richtig
van Wickrad fchryft, en in 't Kleeffche ge- gemaakt worden, 't welk evenwel in wind vervlobied en in de Nederlanden grote goederen bezit. gen is.
QUACALDANA, ryke zilver-myn in Portugaal, die
QÜADRÜPLE Louis, is een goude munt van 4.
jaarlyks by de 178. quentos zilver word gezegt uit phtolen,die koning Lodewyk de XIII. Anno 1641.
te leveren.
in Vrankryk heeft laten flaan.
QU^ESTIO FACTI, betekent, wanneer men naar
QUACKENBRUGGE, kleine Ilad in 't bisdom Osnade omltandigheden ener zaak vraagt, of die zich.
brug, aan de rivier HafTe in Weftphalen.
zo verhoud of niet.
QUADALAXARA , zie Guadalajara.
QÜADEQUIRES, gefortificeerde flad aan de zee- QU^ESTIO JURIS , is, wanneer men na de omftandigheden der zaak onderzocht te hebben vraagt,
kuft in Catalonien.
QUA DRA AT , een vierkante figuur , die gelyke wat in de zaak recht, of te doen ofte laten zy.
QUAICHE, QUESCHE, CAICHE , K I T S , een klein
2,yden en hoeken heeft.
QuADRAGEsiMALE,de vaften van 40.dagen voor vaartuig, dat een verdek en een Gabel-maft heeft, als
een jacht.
PaafTchen.
QUADRANT, is een noodzaaklyk inftrument in de QUAKERS,zyn een fecte van luiden, die aan drov/iskunft, waar door men in de landmeetkunde, men en verfchyningen geloof flaan , en in 't geiterrekunde en andere diergelyke wetenichappen de meen beven wanneer zy in verrucking vallen, of
op den geeft wachten. Zy dulden geen openbare
befte vraagpunten kan vooritellen.
QUADRILLE, is een troep van ridders in een Ca- kerken, noch dat men daar in preekt of bid, en
roufel of tournooifpel, die zich door verfcheyde kle- verbieden de uitlegging van de heilige fchrift, om
dingen en verwen van elkander onderfcheyden : dat zy geloven dat dezelve ophoud Gods woord te
ook een foort van ombre-fpel op de kaart, dat met zyn, zo dra men 'er iets by voegt. Zy verwerpen
het ftuderen, en houden het maar met het inner%yn vieren gefpeelt word.
QÜADRUPLE ALLIANTIE , is een in den tegen- lyke licht des Geettes. Verders verwerpen zy alle
woordigen tyd zeer beroemt traclaat, dat tulTchen overigheden, bewyzen niemand byzondere eerbied,
den tegenwoordigen keyzer en de koningen van hieten ieder een du in plaats van gy, zweren niet,
Vrankryk en Groot-Brittannien den 2. Aug. 1718. laten ieder, zelfs de vrouwen, in hun vergaderingefloten is, en de republiek van Holland was 'er gen het woord voeren, en wat het gevaarlykfte i s ,
mee in begrepen, die evenwel wegens het noch zy houden de H. Schrift niet voor het enige en ter
ilrydige tradaar van Barrière, als ook om de gehei- zaligheid genoeg zynde Gods woord, verwerpen
me en loze handelingen van den Spaanfchen am- ook den kinder-Doop en het H. Nachtmaal. Hun
baiïadeur, den marquis van Beretti Landi, weiger- eerfte aanvoerder was Joris Fox, een fchoenmaker
de daar in te treden. De hertog van Savoyen voeg- in Engeland, die zich beroemde Goddelyke openbade 'er zich in 't jaar 1718. b y , en de koning van ringen te hebben, en een zeer ftreng leven leyauc %
Spanjen zou het zelve doen, 't welk evenwel niet waar door hy in korten tyd een groten aanhang
eer als Anno 1720. gefchiedde, wanneer de Spaan- maakte. In 't jaar 1682. heeft de beroemde quajche vloot in Sicilien enige reyzen van de Engel- ker.William Pen een nieuwe republiek in Penfylfchen geflagen, en verfcheyde veilingen in Bifcaien vanien in nieuw Engeland aangelegt, en daar toe
door de Franfchen verovert waren. De hooftpoin- verlof van het koninglyke hof van Engeland gekrelen van deze Alliantie beftaari daar in: de ruit van gen, ook een nieuwe flad, Philadelphia genaamt,
Europa beflendig, en inzonderheid toen ter tyd te- daar in geboud.
gen de gevaarlyke voornemens van het Spaanfche
QUALIFICATOR , is een byzonder voornaam ampt
hof te handhaven; de vereniging der koningryken by het geefteiyk inquilitie-r'echt te Romen.
^
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QUARANTAINE , CONTUMACIA , %a worden de
QuALiFictREM,bequaam maken. Gequaiinceert,
40. dagen genoemt , welke iemand, die uit een
gefchikt , beroemt en aanzienlyk.
^
QÜALITEIT, goede gaven en gcfchapenneid zo land, dat van beimettelyke ziekte verdacht is, komt,
wel van ligchaam als van gemoed, hen man van uitwachten moet, eer hy in de begeerde plaats inqüaliteit is een groot peribnagie, ot ten mmuen gelaten word. Diergelyke Quarantaine moeten ia
zulk een man, die rot gewichtige handelingen ge- 't Venetiaanfche gebied alle de gene houden, die
over zee uit Morea of de Levant komen, zy mobruikt word.
,
.
. , r , ...
gen
wegens de peil verdacht zyn of niet,
QUANCHACO, zee-haven in liet lanaichap Peru
QVARANTOLA,middelmatige ilad in 't hertogdom
in zuid-America., 6. mylen van Truxillo.
ÜUANCH.EU , een der voornaamfte fteden van Mirandoia, aan de Mantuaanfche grenzen.
QUARCKENBURG , Hot en amt in een moeras geChina, en de hooftftad der provintie Quantung,
die 4. Duitfche mylen in den omtrek word gezegt legen , in 't hertogdom Pommeren , tuflehen Cate hebben. Zy heeft een fchone haven, en 1. ka- min en Stargard, den koning van Fruiffen toekoft el en , is met bergen omringt, en wierd 1650. vanmende , en de koning Frederik I. heeft 'er den
de Tartaren verovert, en gruwlyk verwoed. Daar naam van Frederiksberg aangegeven.
QUARRE, EN QARRE, in 't vierkant. Zie Batailworden gezegtbyeen millioen huisgezinnen in deze
ilad te wonen. Men vind 'er ook allerhande Eu- Ion Carré,
QUARREAU, of CAREAU , koftelyk ftoelkuffen ,
ropeefche en Indifche waren te koop.
QUANGNAN, ilad in de provintie Junnan in Chi- waar op de koningen en koninginnen gewoon zyn
te knielen.
rta.^
Q U A R T , QUARTIER , WACHT , zo noemt men
QUANGPING, grote Had in de provintie Peking
op de ichepen den tyd, binnen welken een deel
in China.
QIMNGSI, Had in de provintie Junnan in China. van het fcheepsvolk waken moet, tot dat het van
QUANGSI, provintie in China, tuffchen de pro- andere afgelott word. Dat Quart verfchilt by de
vintien Quantung, Huguan, Queicheu, Junnan, natiën, ja zelfs by fchepen van enerly natie is het
en het koningryk Tunquin gelegen. Zy is zeer niet gelyk: het word door de zandlopers,waar van
vruchtbaar, inzonderheid van ryil en kaneel, gelyk ieder een half uur duurt, gerekent. Op de koningook zeer volkryk, want daar in worden meer als lyke Franiche fchepen is liet Quart meeilen tyds
een millioen weerbare mannen, en by de 200000. van 8. zandlopers, op de andere Franiche ichepen
huisgezinnen getelt. Deze provintie heeft 13. gro- van 0,7. of 8. Zo dikwils men een nieuw Quart
t e , en over de 80. mindere fteden. Men maakt begint, word de klok geluid , op dat 't icheeps volk
daar ook het fchone porcellein , en de hooftitad het horen zou, en men roept Quart! Quart! Ia
daar van hiet Queilin , die aan de rivier Quei Engeland duurt een Quart4. en mTtirkyen 5.zandlopers.
legt.
QUART D'ECU, de vierde part van een ryksdaalQUANINA, word van de Chinezen onder andere
Afgoden als een Godin geëert, waar van zy ver- der.
QUART AAL-GELDEN, zyn het vierde deel van het
tellen dat z y , wegens een gelofte van kuisheid,
die zy gedaan had, by den koning haar Vader in traktament, dat aan kerken- en fchoohdienaars als
ongenade geraakt was, en in een woeftyn tot water- ook aan andere amptenaren om het vierendeel jaar?
en hout dragen gebruikt wierd, waar in haar allerly betaalt word.
QUARTALITER, alle vierendeel jaars.
dieren , ja zelfs de heiligen uit den Hemel te hulp
QUARTEN, amt en vlek in Zwitzerland , niet vei
quamen.
van het Waïlenftadter rneir, de-cantons Claris en
QÜANTITEIT, de grootte, zwaarte, menigte.
QUANTO, een van de 5. grote landfehappen op Zweits toekomende.
Q u A R T f L-BlSDOM , Zie CüpYh
het eyland Niphon in Japan in Azien. Het grenlt
Q U A R T I , QUARTO, kleine ilad dicht by Pontc
ten weften aan het landfehap jetlegen, ten ooften
Stura in het landfehap Cafale in het hertogdom
aan Ochio, ten noorden en zuiden aan de zee.
QUANTUM, een fom of waardy, en wat ieder Montferrat. Beneden aan de rivier Tanaro legt een
ileedje van den zei ven naam.
voor zyn deel toeleggen moet.
QUARTIANEN , zyn foldaten in Polen en -LitQUANTUNG, grote provintie in China, tuffchen
de provintien Fokien , Kiangfi, Huquang, Quangfi thauen, die op de grenzen gemeeniyk gehouden
en het koningryk Tunquin en Occan. Zy heeft worden. De oorfprong van dezen naam komt van
84. zo grote als kleine fteden, en boven dat beho- Quarta of het vierdedeel af, dewyl koning Sigisren 'er de eylanden Hainang en Macao toe. Zy is mundus Auguftus het 4de deel zyner tafel-goederen
tot onderhoud van een beftendig leger ichikte, dat
ook ryk aan zuiker en zeide.
. QUANTUNG, rivier in groot Tartaryen , die .zich op de grenzen zou leggen, en het land tegen den
inval der Tartaren befchutten.
in den Oofter Oceaan giet.
QUARTIER , een verfchanft Quartier is beveiligt,
QUAPLOD, ilad in Lincolnshire in Engeland.
QUAQUACUST , COSTE DES DENS , COSTE DE en met een gracht benevens een borilwering voortlvoiRE, een ftuk van Guinea in Africa, aan de zien. Ververfchings Quartier, is een landftreek dÏQ
zee , tuflehen de beyde voorgebergtens Capo de met levensmiddelen voorzien is, waar in men de
Palmas en Capo de Trespuntas, dat wel bewooat is, afgematte foldaten zend om uit te ruften , en hun
Equipagie weer in oruer te brengen, of fchoon de
m zeer bequaam tot den koophandel legt.
veld-

QUA:
veldtocht noch niet ten einde is. Zomer-Quartieren zyn in Portugaal en Spanjen, wanneer de troepen wegens al te grote hitte des zomers in de quartieren gaan, en daar na tegen 't begin van September weer in 't veld trekken.
QUARTIER, een wyk van de fhd, ook een veld

van de in vier delen gedeelde wapen-fchilden.
QUARTIER GEVEN,' biet zo veel , als een overwonnen het leven fchenken, en hein gevangen nemen.
QUARTIER-MEESTER , is een onder-officier te

paard by een compagny, die voor derzelver Quartieren zorg draagt. Op de fchepen is de Quartiermeeiierzo veel als des fchippers enbootsmans maat.
Hy draagt zorg dat het volk op het Quart op de
wacht trekt, dat de pompen in goeden ftaat zyn,
dat het fchip fchoon gehouden word.
QUARTIERS V K Y H E I D VAN VREEMDE GEZANTEN,

QUA. Q U E .
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ruimen; waar op ook de keyzerlyke en Spaanfchc
ambailadeürs LirTebon verlieten.
QUARTÖDECIMANI, wierden dk gene in de oude
Ooiteriche kerk genaamt, die zich in de 1. eeuw
tegen den Roomfchen bifTchop kantten, en zyn reglement om het Paaichfeeft altyd op een zondag te
vieren niet aannamen , maar het zelve den 14. maart
naar de wyze der Joden, op wat voor een dag het
ook viel, vierden, en daar van daan dezen naam
kreegen.
QUARTSCHEN, voordezeneen goed van het heermeefterdom , maar nu een amt in de Nieuwe markBrandenburg.
QUART , W Y N , is in de keyzerlyke erflanden de
vierde part van een pot, waar van 'er 20. een aam
uitmaken.
QUASI VERO, zyn twee woorden die men ge-

meenlyk uit fpot gebruikt, en betekenen zo veel
beftaat voornaamlyk daar in, dat niet alleen hun als, even a's'of, zou het niet?
perfonen en bedienden in het quartier, dat zy beQUATERNIONTES, is een oude maar ongegronde
wonen, na het algemeene recht der volkeren en verdeling des Roomfchen ryks in zekere ordeningewoonte van alle rechtsdwang der overigheid van gen , naamlyk in 4. hertogen , 4. burggraven, 4.
de plaats bevryd zyn, maar ook vreemde "perionen, graven , 4. ridders of ruiters, 4. fteden, enz. By
ja zelfs misdadigers, wanneer zy in het Quartier voorbeeld de 4. hoge hertogdommen waren Oovan een afgezant hun toevlucht nemen, genieten ftenryk en Burgundien, Beyeren en Bronswyk of
diergelyke vryheid. T e Romen beftaat de vryheid Lotteringen : daar van daan fchryven zich noch tevan Quartieren, voornaamlyk daar in , dat geen genwoordig de graven van Schwartsburg de vier
Sbirro of paullyke dienaer in het huis noch in de graven des H. Roomfchen Ryks. Maar dewyl men
ftraat, waar in een afgezant woont, komen durft. van den oorfprong en het nut daar van niets in het
De paus heeft dik wils getracht dezelve afte'fchaffen, jus publicum vind, houden het de meefte voor een
wyl daar door alle mifdadigers een zekere toevlucht ongegrond verdichtfel, ondertulTchen word evenwel
weten , maar de gezanten hebben'er zich hevig te- de titel tot luifter der familien, die voordezen daar
gen aangekant , zo dat hy niet tot zyn oogmerk mee beleent zouden ge weeft zyn, behouden, en
heeft kunnen geraken. Onderde regering van paus na derzelver uitfterven door de Roomfche keyzers
Innocentius XI. wierd deze vryheyd voornaamlyk ook noch hedendaags aan andere aeloude huizen
door den FranlTchen miniiter den marquis van La- gefchonken.
vardin dermaten verdedigt, dat hy zich ook in den
QUATERTEMPER, zo word de vallen genaamt»
kerkban liet doen, eer hy daar in iets van de eer- die de Roomfche kerk in de vier jaargetyden houd,
bied, die men aan zyn koning fchuidig was, wilde en wel in ieder jaargety drie dagen in de eerfte
toegeven. In Portugaal wierd deze vryheid anno week , naamlyk 's woensdaags, vrydaags en zaterióói.van den koning afgefchaft, en de dienaars van daags. Daar is ook in 't keurvorftendom Saxen
't gerecht toegedaan met een opgehevegerechts-ftaf een zekere contributie die men Quatertemper noemt,
voor by de quartieren der afgezanten te gaan. De waar van 'er jaarlyks 30, 40. ook wel meer uitgeFranftche AmbafTadeur kantte zich wel daar tegen fchreven worden.
aan, maar moed het evenwel laten doorgaan, en
QUATRINO, een kleineItaliaanfche kopere munt,
na dien tyd hebben zich de gezanten niet verder waar van 'er in 't koningryk Napels drie een grein
verroert, tot eindelyk in Juny 1709. de keyzerlyke gelden, maar te Florencen maaken 5. quatrini een
en koninglyke Spaaniche Ambafladeurs hun oude Crazia.
vryheid weer pretendeerden, waar tegen evenwel
QUATRO CASTELLI, zyn 4.kaftelen die heel dicht
de koning door den Staats-fecretaris liet protefteren , hy malkander op 4. heuvels leggen in 't hertogdom
des niet te min ontitond 'er in 't begin van het jaar Modena. Zy zyn noch van de beroemde gravin
ï7io. met den keyzerlyken afgezant den bifTchop Mathilde geboud, en derzelver namen zyn: Caftel
van Laybach een nieuwe ftryd. Want wanneer een Vetro, Bibianello, Monte Lucio, en Monte Zani.
corregidor of rechter van deftad met een opgeheve Zy horen tegenwoordig den graaf van Canoffa
recht-ilaf tot een teken van zyn gewaant recht heen toe.
€n weer voorby des AmbaiTadeuis huis reed, en^ op
QUFBARE, vlek, benevens een oud onbewoont
des ambafladeurs waarfchouwing zulks niet naliet, fl'ot in de Spaanfche provintie Bifcayen, niet ver
wierd hy op een tyd van des arnbarTadeurs bedien- van Vittoria.
den aangehouden en te rug gedreven. De koning
QUEBECK , ftad in nieuw-Vrankryk in noord-Amenam dit zeer hoog op, en, dewyï hy voor een op- rica , die ten dele aan de rivier Canada, en ten
ftand van 't volk vreesde, liet hy de vreemde ge- dele op een naburigen heuvel, waar naar zy gezanten , dk zich verenigt hadden om hun recht te noemt is, legt, in de bove-en benede-ftad verdeelt
hanthavea, aanzeggen binnen 4- dagen de ftad te word, en 4eVGorraamik• colon:e der Fraisfichen
is.
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Landau loopt, en by Germersheim in den Rhys
valt. Uit deze riviei is een vaart tot naar Landau
geleydt, die het Queichifche canaal genoemt word,
QUEÏCHEU , grote provintie in China , tuffchen
de provintien Huquang, Sucheu, Junnan en Quangiï,3
die 14. grote en 24. kleine iteden begrypt. De
hooftitad hiet Queifang.
QUEÏCHEU , ftad in de provintie Suchuen, aan de
rivier Kiang in China.
QULILES, rivier in 't koningryk Arragon, dis
zich by Tudela in den Ebró ftort.
QUEBRANTO, Zie Mal de Ojo.
QÜEILIN , grote ftad aan de rivier Qiiei , en de
QUECKBRUNN , is een beroemde bron te Buntflau hooftitad der provintie Quangfi in China.
in Silefien, zeer klaar en reyn, in de zomer koud,
QUEILLOA, zie Quil&a.
in den winter warm, waar uit de meefte luiden
QUEIRAS, het dal van Queiras of Quieras legt ia
uit de ftad hun water laten halen.
Dauphiné aan de grenzen van Piemont , en heeft
QuEpUNBUhG , vorltelyk vrouwen-kloofter van een ilad van den zei ven naam.
den Luiterfchen godsdienft, wiens abdis een ryksQÜEIS , rivier in neder-Sileiien, die by het dorp
ftand is. Het legt tuffen en de vorftendommen Hai- Gieren in 't vorftendom Jauer ontfpringt , en zich
berftad en Anhalt , en Haat tegenwoordig onder by het dorp Machen, een half myl boven Sagan *
keur-Brandenburgfche Stift-hooft-manfchap en erf» in den Bober ftort, en Silefien van Lufatien af-*
voogdy of befcherm-gerechtigheid , nademaal het fcheyd.
anno 1697. van het keur-huis Saxen aan BrandenQUELITS, zie Qu'rths,
burg , hoewel met beitendige proteftatie der toenQUELPARTS, eyland in den Oofter oceaan , 'm
maals levende abdis, verkocht is. Dit hoog-vorlte- Azien.
lyk e ïtift beftaat uit 4. ltandsperfonen, naamlyk een
QUENOY, zie Quesnoy.
abdis, een prooitin, een diakones, en een kanunQUENTO, bedraagt in Portugaal 2.675. dukaten 8,
nikdes. Na dat 1704. de laatfte abdis Anna Doro- realen en 28. Maravedis.
thea uit het huis Saxen-Weimar flierf , ontftonden
QUERASQUE, zie Cherasco.
*er wegens de nieuwe verkiezing groote gefchillen ,
QUERCY, provintie in Vrankryk, die ten noorwant het kapittel verkoor de princes MagdalenaSy- den aan Limoiin , ten ooiten aan Auvergne en Robilla van Saxen-WeilTenfelfs tot nieuwe abdis, maar uergue, ten zuiden aan Languedoc, en ten weften
de koning van PruiiTen wilde zich geen nieuwe ab- aan Agennois en Perigord grenit. Zy hoort onder
dis opdringen laten, wyl het te dicht by de van Sa- het gouvernement van Guienne, is vruchtbaar aan
xen gekochte erfvoogdy was, maar iloeg Elizabeth koorn, wy-n , en boomvruchten , en word in opperErneitina, princes van Saxen-vMeinigen , tot nieu- en neder-Quercy verdeelt, waar van het eerfte om
we abdis voor; maar het kapittel wilde het recht de rivier L o t , het andere om den ftroom Aveirou
van de vrye verkiezing behouden, en verkoor in legt.
't jaar 1708. de princes Maria Elifabeth uit het huis
QUERELLE, gefchil, klachte, bezwaring. Quevan Holftein-Gottorp, welke verkiezing weer door relleren gelegenheid tot onenigheid en gefchil zoeden keyzer vernietigt wierd, met bevel aan het ka- ken.
pittel dat alles tot nader order in den ftaat, waarin
QUE RE TA RO, ftad in de provintie Mexico in noordhet was,zou gelaten worden. Eyndelyk is gemelde America.
Holfteiniche princes den 15. Dec. 1710. van den
QUERFURT , vorftendom en kleine ftad aan de
keyzer, niet tegenftaande alle het geen de koning- Thuringfche grenzen, benevens een ilot met een
lyke Pruiflifche refident daar tegen inbracht, te We- gracht, den Hertog van Saxen-WeifTenfelfs toekonen bekrachtigt, en in't jaar 1718. daar toe inge- mende: dit vorftendom beftaat uit 4. geeximeerde
huldfgt.
amten van het hertogdom Maagdeburg , naamlyk
QUEDUNBURG , hooftftad in 't ftift van den zel- Querfurt, Juterbock, Dam en Borg, ook uit de 4.
ven naam, legt aan de kleine rivier Bode, 2. myl. amten in Thuringen , Sachfenburg , Heldrungen,
van Halberftad, is groot, dryft goeden handel, en Sittichenbach en Wendelitein. Maar na dat het
heeft een flot op een rots, in wiens kerk de grote keurvorftelyke huis Brandenburg voor eenige jaren op
keyzer Hendrik de Vogelaar begraven legt.
de 4. Maagdeburgfche amten een pretenfie gemaakt
QUEENSOROUGH , ftad in Kent in Engeland, op heeft, zo is om het gefchil by te leggen in het jaac
het eyland Scheppey, zend 2» gedeputeerden in 't 1687. het amt Borg aan het zelve afgedaan. Dit
parlement.
vorftendom word onmiddelyk van den keyzer ter
QUEENS COUNTY, groot graaffchap in Ierland in leen gegeven, en heeft reeds zedert 1663. zitting
de provintie Leiniter,tulTchenKildare,Kings-Coun- en item op de opper-Saxifche kreits-dagen gehad,
ty en Kilkenny gelegen.
maar op den ryksdag van Regensburg heeft het de
QÜEENSTOWNB , MARIBOROUG, hooftftad van plaats, die het toequam, in den voriten-raad noch
het graaffchap van Quennes of Queens-County in niet kunnen verwerven. Daar word jaarlyks 'swoensIerland.
daags na Paan-hen buiten de ilad Querfurt op de zo ge.QUEICH , rivier in de neder-Palts, die voorby naamde eieis-weydecen Deroemdemarckt gehouden.
i?. Zy is Anno i668, aangelegt, het bovenfte deel
is groot, heeft fchone huizen en ftraten , dryit goeden handel, en heeft een bisdom dat paus Innocentius X. daa^ 1674, gefticht heelt , als ook een
citadel, daar de gouverneur van nieuw-Vrankryk
zyn gewoonlyk verblyf op houd. De benede ftad
is klein en Hecht geboud, en word meelt van fchippers en vifFchers bewoont. Deze beyde fteden
"vvordeii door een Citadel, St. Louis genaamt, gedekt, die met muren omringt, en wel gefortifiteert is.
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'^QUSÏNH£IM, beroemt Luiteis vromven-kloofter ?er Vaft Citta Nova in de golf van Venetien ftort;
'in Weftphalen.
QUI£ACARE, ftad in 't koningryk Golconda , op
QUESAC, kleine Had in het landichapGivaudanin het Schier-eyland van ooii-Indien in Azien, daar de
•Languedoc in Vrankryk.
inwoners alle 12. jaarentereeren van hun afgod een
jubelfeeft houden, waar op zich de koning van die
QÜESBARE, zie §luebare.
plaats op een theater , met fyne tapyten bedekt,
QUESCHE , zie Quaiche.
QUESNOY, kleine welbevef'-gc,.. itad , 3. mylen voor al het volk wafcht, naderhand den afgod aanvan Valenciennes in een v e i ^ a ^ y k e en gezonde bid, hier op zich zelven neus en oren, ja eindelyk
landfireek in Henegouwen, L\' .nwoners hebben den ftrot tot een ofFerhande voor den afgod affnyd.
goede nering door de half-zyd ito .en die zy ver- Zyn navolger in 't ryk ziet dit treurfpeel aan, en u
vaardigen. Deze plaats wie. d ±y;±. door de Fran- verplicht over 12. jaren het zelve te doen.
fchen verovert, van welken tyd af'zy ze beflendig
QUILITS, QUBLITS, ilot en aanzienlyk landgoed
bezeten hebben, tot dat zy L m den 13.Jur.iy 1712. in de middel-Marck Brandenburg, den markgraaf
yan de hoge Geallieerden afgenomen wierd, maar Albert Frederik, heermeefter van Sonnenb^rg, toeden 4. Octob. van't gemelde jaar is zy weer aan de komende.
Franflchen overgegaan.
QUILLA, QUILLAN, kleine ftad in Languedoc,
QuESTENBERGSCHE HOLLHN , Of HET KOUDE GAT, aan de rivier Aude in Vrankryk.
is een hol op den Harts, dat in 't amt Queitenberg
QUILLEBEÜF, ftad aan de rivier Seine in Norlegt, en in den Zomer ongemeen koud is. Daar zyn mandyen in Vrankryk.
"'er twee, waar van het een niet heel groot is:beyQUILMMNGI, ftad in Ethiopien, aan de kuft van
de zyn zy in een kalk-berg.
Ajan, daar de rivier Quilmanci in de zee van ZanQUEVRAIN, ftad in Henegouwen, tuflchenMons guebar valt.
en Valenciennes.
QUILOA, beveiligde ftad benevens een kleine CiQUEYANG, ftad tuiïchen het gebergte in China, tadel op het kleine eyland Quiloa in Zanguebar op
in de Provintie Queicheu, wier hooftitad zy is.
de ooftelyke kuft van Africa. Dit Quiloa hoort de
QUIANO, fchone ftad benevens een fterk flot,op Portugezen toe. Maar daar legt een andere ftad
het eyland Niphon in Japan,
van den zelven naam op het vaile land, en is de
QUIBO, CABOYA, eyland in de Zuid-zee in Ame- hooftftad van het koningryk Quiloa, dat een Marica, by de golf van Panama, is 7. mylen lang en hometaanfehen koning heeft, die de Portugezen
3. breed. Het heeft goed water, veel wilde die- cynsbaar is.
ren , zwarte apen, flangen en allerhande grote boQuiMPF.R, Q U I M P E R - C O R A N T Ï M , C O R N O U A I L L E ,
men. Onder den naam Quibo wrorden ook de ey- ftad in Bretagne aan de rivier Oder, benevens een
landen Quicaro, Canales , Cantares en Rancheria bisdom, onder den aartshiflehop van Tours behobegrepen,
rende. Daar heen worden dikwils eenige van de
QUIRRICHE, ftad in 't koningryk Barca , aan de Franfche hovelingen gebannen.
kuft van de golf van Sidra in Africa.
QUIMPERLAY, kleine ftad in Bretagne in VrankQUICARO, "een taamlyk groot eyland in de Zuid- ryk.
zee by America. Het word onder den naam van
QUINBOROUGH, zie QmenhoroHgh.
het eyland Quibo begrepen.
QUINOCDNI, klein koningryk en ftad op het eyQUID PRO QUO, hiet wanneer men by ongeluk land Niphon in Japan.
het een voor 't ander neemt, voornaamlyk worden
QUINQUENNEL, zie Moratorium.
Q ui NS AI, zie Sluif ai.
v'er de Apotekers mee gerailleert.
QUIERAS, zie Queïras*
- QUINTAL, een gewicht van 30. pond.
QUIERS, zie Chieri.
QUINTANA, is een groote paal, in de aarde.valt
QUIETISTLN, dezen naam gaf men aan de aan- gemaakt, waar aan, men een fchild hangt, daar men
hangers van Michael Molinos , en deze was een in volle galop te paard.metfpieften op werpt of lanpriefter uit Arragon van geboorte, die zich te Ro- cen op breekt: maar nu heeft men in plaats van dien
men ophielt, en in 't begin wegens zyn vromigheid houte beelden en koppen.
van ieder een hoog geacht wierd, maar naderhand
QUINT-ESSENTIE, is het fubtielfte en bcHe , dat
wierd hy 1687. voor een ketter verklaart, en tot door defchey-kunft uit.de Ligchamen overgehaalt
een eeuwige gevangenis verdoemt, waar in hy an- word.
no 1696, geftorven is. Gemelde naam komt van
QUINTILÏANEN, ketters die het met Montanus
het woord Quies of Ruit, wyl dezes priefters leer hielden , en na een Profetefte Quintilla alzo genoemt
daar in beftond,dat men zich ten eenemaal vernie- waren: zy bedienden het H.Nachtmaal met brood
tigen moeil om met God verenigt te worden , en en kaas, waar van daan zyook Aitotyritengenoemt
dan moeit men in een volkome ruft blyven , zon- wierden, en maakten hun vrouwen tot priefters en
der zich te bekommeren wat het ligchaam mocht o- biftchoppen.
verkomen. Deze leer breydde zich zeer fterk in
QUINTILLAGE, zie Ballaft.
ïtalien , Spanjen, maar inzonderheid in 't ryk van
QUINTO, welbeveftigde ftad in 't koningryk ArNapels uit, en wierden verlcheyde inquifïtien tegen ragon, aan de rivier Ebro, 7. mylen van Saragofla.
derzelver aanhangers aangettelt, die zy evenwel niet
QUIRÏNALIS M O N S , MONTE CAVALLO , een van
.uitroeien konden.
de 7. hooftbergen te Romen, op welken liet pausQUIE TO , rivier in Iftrien in ïtalien , die zich niet ly kc Daleys het Quirinaal ftaat.
Ss ss
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QUL QÜO*

Q U I R , TERHA DE Q U I R , kuft aan de StiHé-ïeë

in zuid-America, beneden Salomons eylanden. Zy
is anno 1606. van een Spanjaard Ferdinando Qmrq
ontdekt, maar de Europeers hebben 'er noch geen
Colonien naar toe gezonden, en alzo is het land
noch onbekent.
„,. ,
~.
QUISAI, QUINSAI, de hooftftad van China, die

de grootfte itad van de wereld gezegt word te zyn:
de rysbefchryvingen komen met elkander niet over
een, nademaal het eenige voor de ftad Peking , etiige voor Cambalu en andere voor Kanchm houden.
QUISNA , rivier op het Schier -eyland van Indien , aan de overzyde van de Ganges in Azien,
die zich te Mafulipatan in de golf van Bengale
Hort.
Quiso, rivier in Georgien, die zich in de Zwarte-zee ïtort in Azien.
QUISSAC, ftad in de Sevennes in Vrankryk.
QUITAVA, koningryk en ftad aan de ooitlyke kuft
der CarTers, tuflchen Zanguebar, en het koningryk
Sofala in Africa.
Q U I T O , provintie van Peru in zuid-America,aan
de grenzen van het landfchap Popayan, en aan de
Mar del Zur,. Zy hoort den Spanjaarden t o e , die
'er veel Colonien in hebben, waar onder de hooftftad Quito de voornaamfte is. Deze is groot, heeft
de beroemde laken-fabryk , en word het meefte.
goud van het gantfche koningryk Peru alhier gevonden , ook heeft zy een bisdom , onder den aarts-biftchop van Lima ftaande, benevens een umverfiteit en audiëntie. Onder deze audiëntie, die vruchtbaar en wel bewoont is, hooit de provintie Quito,
Pacamores., Quixos, en het zuidlyke. deel van Popayan.
QUIVALA QUIVALI', roepen de ftudènten in Pa-

dua, wanneer zy by nacht achter de Pylaren onder
het verwulffel onvoorziens voor den dag komen
fprin^en, en de voorbygangers lelyk mishandelen ,
iomtyds o m ' t leven brengen, en dat maar voor
een kortswyl doen pafleren, waarom zy Quivaliften genoemt worden.
QuiviRA, een landfchap in noord-America, tuffchen nieuw-Mexico en Florida , dat vol zand en
woeitynen, en noch van geen Europeers bewoont
is.
Quixos, provintie in zuid-America, tuflchen Popayan , Quito, en r'acaniores; en hoort tot de audiëntie Quito. Hier hebben de Spanjaarden eenige
Colonien, met namen Bacca, Archidonia, Avila,.
en Seville de 1'Oro.
QUOAMPING , grote ftad in de Chineefche provintie Peking.
QUODLIBET, een mengelmoes van allerley tuig onder malkander.
r
QUONGTE, grote ftad in de Chineefche provintie
Nanung.
QUOTA, is zo veel als Quantum, is de portie van
een zaak,, die iemand te eiffchen of te geven
heeft.
Quovis MODO, op allerley aart en wyze,het gae
Hoe het gae, het kofte wat het wil. Coute qu'ü
fötite*.

R.
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AA, R E E , is- op een fchip een lang-en rcrxlltuk hout, 't welk in 't midden noch eens zo
dik is als aan de einden. Men. hangt het dwars
over de mail , om de zeylen daar aan te fpannem.
R A A B , rivier die in neder-Stiermarken niet ver
van Grats ontfpringt, zich in Ongaryen in twe armen fcheyd , het eyland Raab maakt, en zich naderhand in den Donau ftort.
R A A S , JAVARIN , ftad, benevens een flot in neder-Ongaryen, 14. mylen van Edenburg, daar derivier Raab m den Donau valt, tegen over het eyland
Schutt. Zy is niet groot, maar uitermaten ilerk;>
en heeft een bisdom, onder den aartsbiiïchop van
Gran ftaande. Haar veftingwerken beftaan uit 7.
gemetfelde baftions, enige cavaliers en buitenwerken , en by het ilot-bolwerk valt de Rabnits in de
Donau.
RAAD VAN CASTILIEN , is het eerfte en voor-

naamfte van alle raads-collegien van Spanjen , en
word van den koning onze raad genoemt. Hy beftaat uit een prelident, 6. raden, een fifcaal, ö. referenten , 6. fecretariiïen en een Aétuarius. Zy komen alle maan- en woensdagen in het paleys van
Madrid by een, en tegen den avond verfchynt de
koning zelfs daar, daar dan over alle zaken, het
koningryk Caftilien en de daar toe behorende provintien betreffende, geraadpleegt word. Door hen
worden alle openilaande amten begeven, de koninglyke genadebrieven uitgedeelt, en zy raadplegen ook over' den titel van hertogen, marquifen,
graven en andere, in 's gelyk over de geeltelyke
waardigheden, die de koning in het ryk te begeven
heeft.
RAAD VAN INDIEN, is van koning Ferdinand den

Katholyken 1511. opgerecht, en neemt benevens
den koning kennis van alle zaken van de weft-Indien, naamlyk van oorlogs-, civile, criminele en
zee-zaken. Behalven dezen heeft koning Fiiippus
IV. in 't jaar 1644. noch een kamer van Indien
aangeftelt, die evenwel van de tegenwoordige Fran-?
fche regering ingetrokken is.
RAB, zie Ar ba
RA BA GORRA ,.. zie Rwagor^a,

RAEASTEINS, ftad in het bisdom Albi in Languedoe aan de rivier Tarn.
RABAT, de afkorting of aftrekking aan geld en
op de rekeningen. Daar van daan Rabbateren aftrekken.
RABAT ^ ftad in 't koningryk Fez in Africa, tegen over Salée-, heeft een fchone waterleyding.
RAKAU., eyland op den Donau in neder-Ongaryen, dat de rivier Raab maakt, nademaal zy zich
niet ver beneden Sa-r war in twe armen deelt, tot
dat zy zich naderhand by de ftad Raab in den Donau ftort.
RABBIS , RABBYNEN , zyn

de leeraren

van

de

Joodfcne w e t , die voordezen in de fcholen verhevene

ÜAB. 'RAG, RAD:
'ifêhe ftoelen hadden, maar hun amtgenoten, die
'men Chaberim noemde, zaten op banken, en de
fcholieren aan de voeten van hun leeraren op de
aarde. Zy geven in alle geichillen een gerechtlyk
vonnis, oordelen over de geoorloofde en verbode
xaken, als ook over alle pomten van Godsdienft,
en bemoeien zich zelfs ook met wereldfche zaken.
RABENAU, klein fteedje in MeitTen, een myl van
Bippoldiswalda, onder dat amt behorende.
RABENSPURG, iterk ilot in neder-Ooïtenryk.
RABENSTEIN, iterk berg-(lot en heedykneid in
'opper-Stiermarken, niet ver van Morau gelegen.
RABENSTEIN , heren-ftad en ilot benevens een
Serviter-kloofter op een hoge rots in de Satzerkreits in Bohemen aan de rivier Ottava. Was VQOFdeien een commandery der tempel-heren.
RABULISTEN* RABUL/E, zyn boze, pleitzuchtige

en liftige advocaten. Ars Rabuliftica, de wetenfchap
der advocaten-ftreken.
RABY, iterk Ilot op een hoge rots achter Glattau,
in de Prachenfer-kreits in Bohemen.
RACAMUZ^R , voorgebergte in Africa , aan de
Barbaarfche kuil in het koningryk Tunis* tegen over
liet eyland Sardinien gelegen.
RA£ANELLO , kleine rivier in Calabria Citra in
Napeis, die zich in de golf van Taranto ftort.
RACHSTADT, zie Rajïadt.

RACKELSBHRG, beveiligde ftad aan de rivier Muer
in neder-Stiermarken * is een grensvefting tegen Ongaryen. Zy legt 8. mylen beneden Grats-en heeft
een fchonen wyn-oogft.
RACKISKY , kleine itad in Coerland in de provintie Sernigallien, n . mylen ten wellen van Mietata
gelegen
RACKONIC , ftad in de Rackonitzer kreits in Boliemen aan de rivier Miza, 6. mylen van Praag,
Zy is wegens haar goed bier beroemt.
RACKONITZER-KREITS , een van de 14. kreitfen

in Bohemen, die ten wellen aan de Elboger~kreits>
ten ooften aan de Chaurzimer-kreits grenft.
RACKWITS, zie Vry-ftadt,

RACLIA , klein en woelt eyland van den Archipel
RACONI, RACONIGGI> kleine ftad in het eigentlyk zo genaamde Piemont,aan de rivier Grana. Zy
'dryft fraaien koophandel, is de gewoonlyke reli*
dentie van den prins van Carignan.
RACOW , een plaats in het waywoodfchap Sendomir in klein Polen, was voordezen de verblyfplaats
der Socinianen, waar van de Racovifche Catechismus noch bekent is.
RADEBERG, kleine ftad, flot en amt in Meiflén-,
a. mylen van Caments tegen Lulatien, keur-Saxen
toekomende. Is Anno 1714. den 13. Juli door het
onweer driemaal aangelloken, en op 4, huizen na
afgebrand.
RADEBURG , kleine ftad en flot 2. mylen van
Dresden, daar goede potten gemaakt, ook fterke
koorn en vee-markten gehouden worden, de familie van de graven Bothmar toekomende.
RAD EG AST, ftad in 't Anhaltfche gebied $ onder
tklïku behorende.

RAD. RAE:
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RADEN,ilot, vlek en amt in 't vorfxendom Minden in Weftphalen.
RADERACH , itad in Zwaben , onder 't bisdom
Gonitans behorende.
RADICOFANI, kleine ftad op een berg in 't gebied van Siena in Tofcanen, benevens een citadel
die wat hoger gelegen is.
RADICS, fchoon hoog berg-flot in de Moldauerkreits in Bohemen.
RADIN , ftad in het waywoodfchap Culm , m
Poolfch-PruiiTen.
R A D I N I , zie Sïromona.
RADMANSDORF, zie Katmansdorf.

RADNA, ftad in Zevenbergen, daar goede mynen zyn.
RADNITS , marckt-vlek in de Pilsner-kreits in Bohemen , daar een veefokkery is.
RADNOR , iandfehap in 't Engelfche vorftendom
Walles, tuflehen Montgomery , Cardigan, Breeknock en Hereford. Zy is bergachtig en vol hout.
De hooftftad Radnor legt aan de rivier Somegill,
in een dal tuflehen twe bergen, en zend een gedeputeerden in 't Parlement.
RADNOW, flot in het waywoodfchap Chelm iti
klein Ruffien.
RADOLFSHAUSEN , keur - Hannoverfch amt in 't
vorftendom Grubenhagen.
RADOM , ftad en Cailelany in het waywoodfchap,
Sendomir in klein Polen.
RADOMISL , markt-vlek in de Pragenfer-kreits iö
Bohemen. Daar dicht aan is een grote Johanneskerk van 9. kapellen.
RADOR, klein vlek in de provintie SamogiticA
in Litthauen , 7. mylen ten noorden van Medniki.
RADOSKÖWICE, ftad in het waywoodfchap Mins^
ki in Litthauen.
RA DS x AD T , kleine ftad in het aarts-ftift SaJtsburg,'
daar de rivier Ens ontfpnngt.
RADUJB, kleine rivier in achter-Pommeren, valt
in de Perfanto.
RADZEMIN, ftad;in Polen, 3. mylen van Warfchau,
RADZIEW, ftad in het waywoodfchap Brzeft 'm
Groot-Polen.
RADZIKOW, ftad in het waywoodfchap Brzeft in
Groot-Polen.
RADZIWIL , vorften in Litthauen, welke hun goederen aan de Coerlandfche grenzen hebben, en zyn
Anno 1515. van keyzer Maximiliaan, tot den ryksvorftenftand verheven.
RADZIWILSKY, ftad in Sernigallien > in het Coer>
landfche gebied.
RADZONOW , ftad in het waywoodfchap Ploczko
in Mafovien in Polen.
RAE, kleine ftad in Schonen , daar de Denen
1709. met hun vloot aanlandden.
RAES IN KETTINGEN VANGEN

?

biet op zee z©

veel , wanneer zich een fchip tot liaan vaardig
maakt, dat men de grote fock-rae met yzere kettingen boven onder de mars valt maakt, op dat ze
door den vyand niet zo licht van boven neer kan

gefchoten worden*
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R A E . RAF. R A G .

RAESVELD, refidentie-plaats van den graaf van
Vehlen, niet ver van het fteedje Schermbeek, in
het hertogdom Kleef.
~ .,
R I T Z E N , een zeker volk,'t welk rontom GrieksWeiffenburg en byna door gants; neder-Ongaryen
en Sclavonfen woont, en den Griek chen Godscüenft toegedaan is. T e EffecK hebben zy een
Ratfchen Metropolitaan , en aartsbifkhop van de
Griekfche kerk, die tegenwoordig Vincentius Propovitfeh hiet, en hun kerk-zaken en gebruiken beïtiert. Zy zyn goede foldaten, en worden meelt
in de ga'rnifoenen en op de paffen gelegt, ook tot
party gangen gebruikt.
R^ZENEG , ichoon Hot in Karinthien.
R/EZENMARCK , zie Razfteve.
R/EZUNS, zie Rezuns.

RAFFINEREN, betekent zuiveren, ook uitpluizen.
Daar van daan komt Geraffineert , een doorliepen kerel, die op allerley flimme ltreken afgerecht
is.
RAGLINS, RATIN , eyland in Ierland , by het

RAG. RAH. RAt
PVAGOTSNO, ftad m het waywoodfehap Pcïcn- 3groot-Polen.
RACUN, kleine iiad en amt in 't voriiendom Anhalt, den vorft van Deflau toekomende, en 2,myl.
van Deflau gelegen.
RAGusA,wkleine republiek in Dalmatien , langs
de golf van Venetien, die behalven de itad Ragufa
het fteedje Stagno, benevens twe of drie dorpen en
de eylanden Agofta, Meleda, en het Schier-eyland
Sacioncello onder zich begrypt, wiens regering bj
na als die van Venetien gekrukt is: evenwel word
'er alle maand een nieuwe regent verkoren , die
men Reétor noemt., en hun raads-collegie beftaal
uit 60. perfonen,, waar van 'er ten minften 2. derde
deel by een gerechtsdag verfchynen moeten. De
hooftitad Ragufa hiet ia 't SJavonifch Dubronich,is
zeer volkryk, en word van veel kooplui bewoont,
Zy legt op een Schier-eyland aan de golf van Venetien , en is zo wel door de natuur als door de
kunft beveiligt, nademaal zy aan de land-zyde van
een onbeklimbare rots omringt word, en aan de zeekant het fort van St. Laurens by de haven heeft:.
Zy heeft een aartsbiflehop, en ftaat. onder Turkfche befcherming, evenwel geeft zy ook den Roomfchen keyzer, koning van Spanjen, paus, en den
Venetianen Schatting , gelyk zy Anno 1708. den
cardinaal Grimani als" Napelfchen onder-koning, en
na deszelfs afïlerven 1710. zyn navolger Don Carlo
Borromeo de gewoonlyke fchatting van 12. vakken
overzond, en hier mee koning Ivarel de III. van
Spanjen erkende. Zy waakt zodanig voor haar
vryheid, dat 'er de Edelluiden geen degens dragen,
ook buiten verlof van den raad nooit buiten 'shuis
llapen durven, en 's nachts worden de vreemdelingen , inzonderheid de Turken, in hun quartieren
opgefloten. De ftads poorten worden ook des zomers niet langer, als drie of vier uren open gelasten..
RAGÜSA, kleine ftad in Sicilien m Val di Noto,
by den oorfprong van de rivier Ragufa.
RAHNA- , grote rivier in Zweden , die in het
Zweedfche Lapland ontipringt, en zich by de iiechte
plaats Rahna m den Bothnikhen zee-boezem itort,
RAJAS , zo hieten de vorften in Indien, en dg
koningen zetten dit woord ook als een eer-titel voor
hun naam.
RAJEZ , Itad in opper-Ongaryen, in het graaf*
fchap Trentfchin.
RAIILEBIE, boertery , plagery. Ook wel als men
iemand voor gek houd.
R A I N , kleine beveiligde trad in opper-Beyeren,
niet ver van den Donau.in het rent-amtMunchen,
aan het kleine water Acha, 12. mylen van Mnnchen, die Anno 1704. van de hoge bondgenoten
ingenomen wierd.
RAIN, flot, heerlykheid, abdy en gefortificeerde kleine ftad aan de Sau , in neder-Stiermarken.
RAIN , kleine zee-boezem van de Ierlandfchezee,

gr a afknap Antrim.
R A G N I T , R E G N I T , klein vlek en amt in 'tBrandenburgs-Pruiflen, een grote myl achter Tilfe aan
de rivier Memel, heeft een fterk Hot, en is wegens
zyn heerlyk brood beroemt.
RAGOCZ, word in Ongaryen niet ver van Peft
dat veld genaamt, daar voordezen de Handen hun
ryksdagen hielden, waar by de koning in perfoon
verfcheen.
RAGOCZY , een beroemde familie in Zevenbergen , waar uit dat land in de vorige eeuw drie regerende vorften gekregen heeft. De onlangs zo beloemde vorft Franciicus Leopoldus Racoczy wierd
Anno 1701. naar de Wener-Nieuwftad gevanklyk
weggevoert, maar ontinapte kort daar na weer uit
•zyn arreft, en wierp zich hierop 1702. tot opperhooft der Ongerfche rebellen o p , voerde den oorlog tegen den keyzer verfcheyde jaaren met behulp
der-Franfche officiers, en was noch met geweld noch
met goedheid tot nederlegging der wapens te brengen^
waaromhy in't jaar 1703. als een dieaan de misdaad
van gequetOemajelteii fchuldig was, verklaart wierd
jz.yn leven en goed verbeurt te hebben. Maar na
dat na de verovering der veiling Neuhaufel veel andere Heden en fterke floten onder keyzerlyke gehoorzaamheid gebracht wierden, ook enige hoofden der rebellen benevens veele officieis en gemene
foldaten keyzeiyk pardon verzochten en verkregen, wierd eindelyk dit oorlogs-vuuv Anno 1711.
"volkome gebluft, en de vorft Rugoczy heeft zich
naderhand het meelt in Vrankry* en in rujt Turkfche gebied opgehouden. Zyn gemalin Charlotte
Amalia , was een dochter van liarcl, landgraaf van
Heffen-Wanfried , den 26. sept. 1694. met hem
getroud en 172.1. te Parys geitorven. Zyn beyde
2-oons Jofephus en Georgms zvn tot noch toe in
Wenen opgevoed,, en 1723. met 2. lenen in Napels en Sicilien van den keyzer befchonken, ook
hun geflacht-naam verandert, zo dat de oudfte Jofephus nu Marcheie di San Carlo, en de jongfte
R A I S , PVEIS, zyn de kapteins der Turkfche Ga-'
Georgms Marchefe di Santa Ehiabetha genoemt leyen, dat gemeenlyk afgevaile Italianen oï derzelifrord*
ver nakomelingen zyn,
RAÏ~
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RATSON, de oorfaak, de grond, ook de recht- de fchepping der apen toefchryvcn, en dafom deze
matigheid, billikheid. Iemand tot raifon brengen, dieren voor verflandig, ook m grote waarde houhiet iemand tot erkentenis of reden brengen.
den , ja hun handen met geen apen bloed bezoedeRAI.SON DE GUEKRE, is een woord, waar me'e len , maar voor valt ftellen dat de apen mee in 't
men alle buitenfporigheden, die in den oorlog voor- Paradys komen.
gevallen zyn, ontfchuldigt, by voorbeeld,wanneer
RAMA , ftad in 't beloofde land in Aden, in een
een (laat, die niet mee in den oorlog ingewikkelt vermaaklyke landftreek, niet ver van Jeruzalem.
is, met doormarfcheren , inquartiering , enz. geRAMA, klein iandfchap in Hertzegowina in Dalplaagt word.
matien,
RAISON D'ETAT, word in llaatszaken in goeden
RAMADAM, lie Ramazan.
en quaden zin genomen. In goeden zin betekent
RAMALOSA, rivier in Gallicien in Spanje,die zich
het dat gene, wat tot afkering van het quaad of niet ver van Bayonne in den wefter-Oceaan giet.
tot verkryging en behoudenis van het goed een land
RAMASAN, RAMAZAN, is by de Turken de 9de
voordelig is, ook de fchranderheid om een Haat maand in 't jaar, waar in zy alle dagen tot zonnen
weer in zyn vorigen bloei te Hellen, daar in te ondergang vaften moeten*, zo dat zy niet het gehouden, en desielfs nut door rechtmatige midde- ringde eten noch drinken, noch zelfs by hun wylen te bevorderen. Deze bedoelt of de republiek ven durven flapen. Maar wanner, het begint donzelfs, die ratio ftatus intrinfeca hiet, of de naburen ker te worden , de Iman de lampen heeft aanen uitlanders , die ratio ïiatus extnnfeca genoemt geftoken, welke tot dien einde in deze maant op
word. Hier in verfchilt zy van het jus publicum de torens der Mofqueen geftelt worden, is het weer
of 't algemene recht, dat dit de rechten en prsero- geoorlooft te eten, en dan word het grootfte gegativen van een land betracht, maar de raifon d'e- deelte van de nacht met fmuilen doorgebracht.
tat op deszelfs nut ziet. In een bozen of verkeer- Voor de reit heeft die gene den dood verdient,die
den zin word dit woord in tegendeel dikwils tot een overtuigt word de vaften gebroken of in dien tyd
dekmantel van alle ongerechtigheid misbruikt, wan- wyn gedronken te hebben. Zy houden deze maand
neer men naamlyk zulke wetten geeft en zulke to heilig, dat zy geloven dat de deuren van 't Paraadflagen neemt , die rechtdraats tegen de billik- radys ter dezer tyd open ftaan , in tegendeel de
heid aanlopen, en maar het belang en het nut van helle poorten gefloten worden.
een landvorft merkelyk bevorderen.; in tegendeel
RAMBERG, ichoon woud in hetQuedlrnburgfche,
de welvaart der onderdanen gants ter zyde zet- achter Gernrode, 't welk de ftad Quedlinburg toeten.
komt , en waar mee zich graaf Albert van ReinRAISONNABLE, verflandig, biïlyk.
ftein, toen hy Anno 1337. in de belegering van die
RAISONNEREN, over een zaak oordelen, verflan- itad gevangen wierd, en byna een geheel jaar zat».
dig ergens van fpreken , en met billyke redenen vrygekocht heeft. De koninglyke Pruiflifche amtverdedigen, v/elgegronde oorzaken bybrengen.
kamer van Halberftadt heeft :'er als een Reinilemfch
RAITENBACH, amt in 't bisdom Aichftad mFran- leen voor enige jaren preteniïe op gemaakt.
kenland.
RAMBERGE, een foort van lange en lichte fcheRAITENBUCH, kloofter der reguliere Koorheren pen, die in Engeland op de rivieren gebruikt, en
ook Pemachen genaamt worden.
van de Auguftyner-orde in opper-Beyeren.
RAMBERSVILLIHRS, kleine ftad aan de rivier MorRAITHERREN, zyn van de drie neder-Ooftenrykfche opper landftanden die verkoren mede-ledema- tagnes in Lotteringen.
RAMBOUILLET , luit-Hot van den koning van
ten , welke m de vier quartieren, waar in onderOoftenryk verdeelt word, de rekeningen der com- Vrankryk, 6. mylen ten wellen van Patys in een
miilaniTen, boekhouders en andere bedienden on- woud gelegen , daar de uitlandfche proteitantfche
ambarTadeurs by hun opentlyke intree ontfangen
derzoeken, opnemen, ên voor goedkeuren.
RAITTENHASSLACH, Ciiïercienfer abdy in opper- worden.
Beyeren aan de rivier Saltze..
RAMDAM, zo hiet by de Moren in Africaanfcb
RAIZEN , zie R&tz>en*
Barbaryen de vaften-tyd, die een maand duurt, eti
RAKOW , kleine ftad in het waywoodfchap Sen- waar in niemand voor den opgang der lierren de
domir in Polen, Daar legt noch een ftad van de- minile fpys durft nuttigen;, ja niet eens ergens aan
ruiken, noch tabak' roken , of s.yn vrouw gez-elaen naam by Minsk in Litthauen.
fchap houden;evenwel is het den vreemden geoorRAM, zie Kom.
RAM , Hot aan den Donau in opper-Ongaryen, looft een/ weinig water te drinken, en de zieken
kunnen enige dagen van hun profeet lenen, die zy
20. mylen van OfFen.
RAM, fterk berg-ilot in Servien aan den Donau, evenwel na de genezing met vaften weer moetenlegen over Vipalancka, hoorde de Turken t o e , en goed maken.
RAME, voorgebergte in Engeland, aan den zeefprong Anno 1717. door het kruid-rnagazyn, daar
by ongeluk brand in raakte, in de lucht, en wierd boezem van Pleymourh, dat zich ten zuiden in dete enemaal geruineert. Na den flag by Belgrado Brittannifche zee uitftrekt.
RAMEAUX, zyn aan een veiling zekere galleryen*
1717. hebben het de Turken verlaten, en de keyof gangen onder den wal of Glacis, waar door meazerlyken in tegendeel bezet.
RAM, is de naam van een Heydenfchen Afgod in de mynen komen kan.
»i oofi-Indië'n „ cüen de inwoonders inzonderheid
RAMELUES r dorp in Brabant tufïchen de Me3*ai~
Ss ss 3
gne.
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RANDERSJ ftad in Denemarken, tot het bisdófS
Arhus in noord-Jutland behorende, legt aan de
Ooft-zee, heeft een goede haven, is beroemt we*
gens den zalm-vangft, en de zachte handlchoenen
die 'er gemaakt worden: voert den naam naar een
oud ïlorRandersburg.
RANDESACKER , voogdy in het Anfpachfche in
Franckenland.

gne en -Jodoigne, daar de hertog van Marlborough
benevens den Hollandfchen generaal veld-maaricnalk
van Ouwerkerk op den eerften pmxterdag 1700.
een heerlvke zege op den keurvorft van Beyeren
en den Marechal de Villeroy behaalde.
RAMF.SLÖ, oud ftift i n ' t hertogdom Luneburg,
onder de Bardewykfche infpeéhe, en na t afiterven
des hertogs van Zelle den keurvorft van Hannover
RANG , zie Pr&cedentk.
toekomende.
.
RANG , fchepen van den eerften tot den vyfdèn
RAMK, vlek in de Lyflandfche provmtie Letten,
aan het Ramker-meir, waar uit de Teyder ont- rang. Zie OorUgs- of Krygs-fchepen,
RANÏS, kleine ftad en ilot, dat Burg-Ranis hiet,
RAMMEKENS , een fort op het eyland Walcheren op een berg in Oofterland, tuflehen Saalfeld enPöin Zeeland aan de zee gelegen, Het word anders feneck,tegen over legt een ander flot, Brandenitem
ook Zeeburg genaamt, aan den mond van de ha- genaamt.
ven van Middelburg.
RANIS , amt in "'t hertogdom Maagdeburg, tot
RAMMELBURG, amt en flot aan de rivier Wipper deszelfs burggraaffchap behorende > en alzo keurin het graaffchap Mansfeld, is na het afiïerven des Saxen toekomende : het word meteen van dm
heren van Staramern 1721. aan den baron vanFrie- amtman van Gommern geadminiftreert.
RANNAC, kleine ftad in noord-Schotland, in het
fen van Rörha gekomen.
RAMMELS-EERG , hoog gebergte op den Harts dicht ïandfehap Southerland aan een klein meir.
RANSCHBERG, kleine ftad in de Pilsner-kreits M
by Goflar,daar de eerfte neder-Saxiiche mynen geBohemen, een myl van Deints, en 9. van Eger.
' vonden zyn.
RANSERN, een dorp in 't vorftendom Breflau,"
RAMPART, is by de veilingen een hoogte, dicht
•aan de ftad, die met een muur of ander veiling* daar onlangs zeer veel Heydenfche lykbufTen in de
werk gedekt word, om den vyand, als de plaats aarde gevonden zyn , die noch met afch , dooden beenderen , allerley metale reliquien , zand
belegert word , afbreuk te kunnen doen.
RAMPiTs,amt in de nieuwe-Marck-Brandenburg, en aarde gevult waren en velerley gedaantens hadtot het heermeefterdom der Johanniter-orde beho* den.
rende, 2. mylen van Landsberg aan de Warde.
RANSHOFÈN, ryk en prachtig kloofter der reguRAMSEN, Hot en heerlykheid in Zwaben in het liere kanunniken, in opper-Beyeren, dicht by Braugraaffchap Nellenburg, 't welk de Zwitferfche ftad nau.
Stein in 't canton Zurich in vorige tyden aan zich
RANST^DT $ zie Alt-Ranft&dt.
gebracht heeft, maar na dat 'er hier in den Gods*
RANTIPORE, hooftftad van de provintie Malvay
dienft enige hevige veranderingen voorvielen, heeft in het ryk van den groten Mogol in Azien op een
Iceyzer Leopoldus I* ze weer willen inloffen» maar bergt waar heen de Mogol de gevangenen, die ter
wyl de Zwitzers daar niet toe hebben willen ver- dood veroordeelt zyn, zend, en hen daar laat exeHaan, is de zaak tot noch toe niet uitgemaakt.
cuteren.
RAMSEY, klein eyland in de Ierfche-zee» tegen
RANTZAU, een adelyk landgoed in 't Holfteinde kuilen van zuid-Walles in Engeland.
fche , dat gemeenlyk oud-Rantzau genoemt word,
RAMSEY, ftad in een moeraffigen en vruchtba- tot een onderfcheya van nieuw-Rantzau, dat dicht
ren grond , in de provintie Huntington in Enge- by het vlek Barmfted in het Ryks-graaffchap Rantland.
zau gelegen is. Het is het Hamhuis der graven van
RAMSEYTOWN, ftad op het eyland Man,
Rantzau, dat van den keyzer Ferdinand III. anno
RAMSOL.A , kleine ftad in 't hertogdom Bremen. 1649. in den ryks-graven ftand verheven is, en deRAMSTEIN, ilot in Zwitzerland, het Canton Ba- ze hebben zederr enige jaren groot gefchil met het
zel toekomende.
vorftlyke huis Holftein gehad. De graaflyke goedeRANALS , zo hieten 2. onder de Orcadifche ey- ren zyn de volgende: het ryks-graaffchap Rantzau»
' landen, naamlyk Nort-Ranals en South-Ranals/ Zy het graaffchap Leuwenholm in Jutland, de heerlykzyn alle beyde zeer klein.
heid Breitenberg, Drague, NeuendoriFin deCremRANAS, zie Raja.
jper Marfch, Lindewitt in Sleeswyk , en Ërbsrade
RANCKERIA, klein eyland in de Zuid-zee in A- in 't Holfteinfche. Toen voor enige jaren de remerica, ten noorden van Quibo gelegen, daar veel gerende graaf Chriftiaan Detlev op een verraderlyke
maryen-palmbomen groeien,
wyze op de jacht doodgefchooten wierd , en zyn
RANC^ON, zie Rantfoen.
broeder en opvolger Wilhelmus Auguftus , wyl hf
RANDASSO, kleine ftad aan de rivier Cantara in deel m dezen moord had, vervolgt * en ook daar
Val di Demona in Sicilien.
over van den koning van Denemarken tot een eeuRANDAU, kleine rivier in de Ucker-marck, die wige gevangenis in Noorwegen veroordeelt wierd,
in de U-cker valt.
heeft hier op de koning dit graaffchap, volgens een
RANDECK, flot en vlek aan de oude-Muhl,dicht Conventie van het jaar 1668. dewyl de gevange
by Eflïng in opper-Beyeren.
graaf als levendig dood te achten, en de laatite manRANDEN, vlek in de Lyflandfche provintie Eftb- lyke erfgenaam van zyn geilacht is, in. bezit genola*id, aan de Werzer-zee,
men , maar de ailodiaal-gsederen zal de gravin vazi
' ~
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^Taflell, als des gevangenen graafs zufter , gedurende liaar leven genieten, en de giaarlyke gemalin is
een jaarlyks onderhoud toegelegt.
RANTZOEN, losgeld 't welk voor de gevangenen
hetaalt word, daar van daan rantfoeneren, iemand
door losgeld uit de gevangenis vry maken.
R-OLCONDA, ftad in het koningryk Golconda,
ep het Indiaanfche half-eyland aan dees zyde van
de Ganges, 5 dag reyzens van de ftad Golconda in
Azien.
RAON, RAON L'ESTAPE, ftad in Lotteringen in

RAP. RAQ^ RAS:

i$pfden graaf van Waldeck tot gemaal, die hierom de
helft van het graaffchap pretendeerde, wyl zyn
fchoonvader by zyn teven het zelve in 't gemeerv
bezeten had. Behalven dat heeft de biiTchop van
Bazel 'er aanfpraak op gemaakt, als opeen manlyk
leen, dat weer aan den leen-heer vervallen was: ja
voor enigen tyd bracht ook de vorft van Schwartzenberg zyn eifch op enige goederen van dit graaffchap op het tapy t,en grondde zichop een expe&antie,
dk reeds in het jaar 1653. van den toenmaligen adminiftrator der bisdommen Murbach en Luders, als
van wien gemelde goederen ter leen gingen, aan het
huis van Schwartzenberg gegeven waren* Maar men
zegt dat dit gefchil, toen graaf Anton Ulrich van
Waldeck anno 1700. met de palts-graaflyke princes
van Birckenfeld, Louife, trouwde, tuflehen deze
beyde huizen in de nuwlykfche voorwaarden in der
minne bygelegt is.RAPPORT, naricht en vertelling : rapport doen*..
berichten. Men zegt ook, deze zaak heeft met de
andere enige rapport, dat is gelykenis,zy fchikken*
zich eniger maten by een.
RAPS , kleine plaats en flot aan de rivier Teyain neder-Ooftenryk, naar Moravien toe.
RAQUET, is een foort van vuurwerk, dat uit papier gemaakt, met kruid en andere brandendeftoffen gevult, en tot vermaak aangeiloken word. Aan^
de opklimmende raquetten of vuurpylen dient de itolv
tot een tegengewicht, om recht op te vliegen.
RAREN , vlek en flot in Zwitzerland in het Wal f
lifer land, tuflehen Briek en Leuck,dat voordczai
eigQ heren van dezen naam gehad heeft.

de Bailluagie van Mirecourt, 9. mylen van Nancy,
aan het Vogeiiich gebergte , daar de rivier Eitape
in de Meurt e valt.
R>PALLO, kleine ftad en goede haven aan de golf
van Rapallo in het gebied van Genua. Drie Italiaanfche mylen daarvan daan is 1708, door den lang aanhoudenden regen een kleine berg met het daar op
ftaande caiïanje bofch , benevens 2. kleine daar aan
leggende dorpen ingezonken, dat 'er niets meer als
de bovenfte kruinen van de bomen van te zien
zyn.
RAPALLO, kleine ftad, benevens den titel van
een hertogdom in Bafilicata in Napels, benevens een
bisdom, onder den aartsbiflehop van Cirenza behorende.
RAPHANAA, ftad in Paleftina in Azien, niet ver
van den zo genaamden Sabbath-ftruom.
RAPHEI, kleine ftad of vlek benevens een haven in Griekenland, aan de ooftlyke kuit van Li*
yadien , 15. mylen van Athenen.
RAPOY, ftad in het Ieriche graaffchap DunghaL
RAPPE-LEREN , wederroepen , weerkomen laRAS DE BLAQI/EUT , of D'ALDHINAY , kleine
ten , voornaamlyk naar 't hof, dat men heeft moe- zee-engte van de Brittannifche zee, tuflehen het eyten verlaten, of tut het regiment waar van men land Aldernay en Cap de la Hogue in Nor man-weggegaan is , of wanneer een landvoril als 'er dyen.
oorlog ü"tftaat,zyn onderdanen uit vreemder heren
RASAOSEN, voorgebergte aan de Barbaarfche kuit'
of des vyands dienft op pene van geitraft te wor- in 't koningryk Barca in Africa, aan den mond vanden , weer te rug roept.
de zee-boezem van Sidra.
i- RAPPEN, kleine munt in Polen, waar van 'er 5.
RASAOTIM, ROXATÏM, een voorgebergte aan de
een Poolfchen groichen maken.
kuu van Barca m Africa.
RAPPERSWEIL , kleine ftad aan het Zuricher meir,
RASCARANCHI, SCALAMÏ , voorgebergte aan de
daar een houte brug overlegt; Zy is getortificeert, zuiciiyke kuit van Val di Noto in Sicilien.
heeft een fterk ilot , en hoorde de Cantons U r i ,
RA&CIEN , het noordelyke deel van het landfehap
Sweits, Unterwalden en Glaris t o e , van wie het de Servien in Ongaryen. 't Is het vaderland van de
beyde Gantons Bern en Zurich den 1. Aug. 1712. door gants Ongaryen verfpreyde Ratzen, QÏQ dawx
met akkort veroverden, en ook in den vrede die naar genoemt zyn.
den 10. dito gefloten wierd, met haar onderhorigRASEAU, word de koning der Maldivifche eylanv
lieden , en het daar tegenover gelegen dorpje Hor- den genaamt, wiens grootile inkomften in anderer
den behouden hebben.
luiden ongeluk beftaat, want wanneer 'er een Schip
RAPPOLTSTEIN , kleine ftad en flot in de opper- geiirand is en goederen verongelukt ayn, eigent hf
Elfas, en de hooftftad van het graaffchap Rappol- zich alles toe.
$ein, 't welk uit 7. amten beftaat. D;t graatfchap
RASEBORG , kleine ftad benevens een haven in
word tegenwoordig van de paltsgraven van-Bircken- Finland. Daar tegen over in de Finlandfche-zee is
feld bezeten, want toen het graaflyke geilacht van een rots, daar de magneet-naald van de fcheepsRappolftein in 't jaar 1673. met Johan Jaccb-uitftierf, compaflen altyd omdraait, en nooit ftil itaar.
zo waren 'er twe broeders-dochters in 't leven, die
RASEREN, hiet een ftad, veiting, fchans of linie
©ver de fucceffie met elkander gefchil kregen; de Hechten, en met den grond gelyk maken.
eerfte, dochter van den laatii geftorven graaf, was
RASOGIA, fterk flot in Sclavonien, niet ver vaa*
aan den paltsgraaf van Birckenfeld gehuvvt, en deze Verowits in Ongaryen.
i*am bezit, waar in hy zich ook met behulp van de
RASPO, plaats in lilrien, de Venetianen toekokroon Vraniayk gehanthaaft heeft. De andere, een mende , die daar een eigen amptenaar , Podeiti*
broeders dochter van den laatft geftorven graaf, had genoemt, gewoon zyn, te houden»
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RASPOUTES, een foort van Banians ïn Indien ,
welke geloven dat de ziel uit het eene ligcuaam in
't ander verhuift,ook de vogels zeer hoog houaen,
wyl zy menen dat hun zielen na de aood m de
2dve varen. De vrouwen worden met de dode
mans op een lykftapel verbrand, en de grote mogol gebruikt hen in zyn legers, wyl zy zeer goede
ioldatenzyn, en voor geen gevaar fchuwen;Raipoutes beduid zo veel als een Gapper man.
RASSKBURG, kleine ftad en arat in 1 huringen,
2. niylen van Weimar, waar onder het ook behoort , aan de rivier LofTa, en het Thuringfche gebergte'de Finne genaamt. Hier ziet men de puinhopen van het in oude tyden beroemde bergflotRaffeburg. Anno 1646. ontfprong hier een minerale
bron, en fchoon dezelve 1648. weer ophield te
vloeien, qua-m zy doch 1696. weer op de zelve
plaats voor den dag , en is van vele vreemden en
inwoners met goed effect bezocht.
RASSFELD, zie Raesvekl

RASSOWA. kleine rivier in neder-Podolien, valt
by Lampol in de Dniefter.
RAST, is een foort van trommelflag die 't eerft
gellagen word wanneer 'er een marfch of andere
verzameling van het krygsvolk gefchiet, en het betekent zo veel dat zich de foldaten moeten vaardig
maken. Een halfuur daar na word de vergadenng
gefiagen, en kort daar op de marfch.
RASTAD, kleine ftad en amt, 1. mylen van Stolhofen , in het mark-graaffchap Baden, aan de rivier
Murg, die daar in den Rhyn valt, en de markgraaf
Lodewyk van Baden-Baden heeft 'er een nieuw
prachtig flot aangelegt. Deze plaats is ook wegens
de grote maat bekent, en 1714. zyn hier de vredens-traétaten tuffchen den keyzer en den koning
van Vrankryk begonnen, ook de preliminaire pointen den 3. maart, alhier ondertekent, maar de vredens-traclaten zelf xyn daar op te Baden in Zwitserland voortgezet en geflocen. De keyzerlyke gevolmachtigde was prins Eugenius van Savoyen, en de
Franfche de Marechal de Villars.
RASTADT, RACHSTADT, kleine ftad in 't aartsbisdom Saltsburg, aan de rivier Ens, tegen de Ooitenrykfche en Stiermarkfche grenzen.
RASTADTE, amt en fchoon luft-flot in het graaffchap Oldenburg.
RA STEN BURG , ftad en flot in het landfchap Natangen in Brandenburgs-Pruiffen.
• RASTOWITS, kaiteel in Croatien, niet ver van
Petrinig in Ongaryen.
RASUNTS,kleine ftad in hetwtywoodfchapPloczko in Mafovien in Polen.
RAT DE CAVE , is te Parys een fchimpwoord,
beduid zo veel als een kraaier., die alle herbergen
doorfnuffelt om te zien of'er ook gefmokkelt word.
RATENAU , kleine oude ftad en pas aan de Havel
in de middel-Marck-Biandenburg, daar 1675. de
Zweden van de Brandenburgers gellagen wierden.
Haar inwoners leven van de fcheepvaart, lakenmakery , koophandel en akkerbouw.
RATENBUKG 9 gemeenlyk Rotenburg genaamt ,
ftad in Tyrol by de Inn , tuffchen Kutfftein en Schwats
daar het Innthal begint.

RAT:
RATIBÖR , vorftendom aan den Oder in oüper^
Sileiien, den keyzer als koning van Bohemen* toe*
komende, 't welk ten ooften aan de ftandsheerlyk*
heid Pleffe, ten weften aan het vorftendom Troppau, ten zuiden aan Tefchen, en ten noorden aan
Oppeln grenfte De hooftftad Ratibor legt aan dtn
Oder, en heeft een flot benevens een tcollegie van
Kanunniken , onder den titel van de gelukzalige
maagt, 't welk 1187. van de Breslaufche biflchoppen gefticht is.
RATIFICEREN, hiet iets dat in onzen naam gefloten is bekrachtigen, en voor goed keuren. Ratihaberen betekent het zelve. Daar van daan ratificatie en
ratihabme, de bekrachtiging.
RATION , een zeker deel van legerbrood , haver,'
hooi, enz. in den oorlog, is het gene wat daaglyks
ieder foldaataandiergelykeprovianten voerage moet
gegeven worden, en is daar in van de Fortion on- *
derfcheyden, dat deze velerley ftukken in zich be~
grypt, by voorbeeld brood, vleefch, bier, enz. De ration daarentegen betekent maar enerley, by voorbeelt
een ration brood, een ration haver,enz.Een ration
hooi is 30. pond. Op de fchepen noemt men een
ration wat daaglyks aan vleefch , vifch, erften en
bonen, wyn en anderen drank voor een man uitgedeclt wo.d. De ration van ieder matroos enfoldaat op de Franfche fchepen is daaglyks 18. oneen
befchuit, een pond tot 16. oneen gerekent,en drie
quart van een pint wyn, met even zo veel water
gemengt. Alle weken hebben zy 4. maaltyden vleefch,
3. maaltyden vifch,en zeven maaltyden peul-vruchten.
RATIO STATUS, zie Raijpn dfEtat.

RATMANSDORF, ftad, flot en heerlykBèid in 't
hertogdom Crain aan de Sau, 6. m. van Laybach,
waar van een graaflyke familie in Stiermarken den
naam voert. De ftad is lands-vorftlyk , maar het
flot en de heerlykheid, in 's gelyken de dicht daar
by gelegene heerlykheid Wallenburg , hoort altyd
den oudften van de graven van Thurn en Valvafina in Fidecommis toe,
RATOLFZEL, kleine ftad aan den noordlyken oever van de Zeiler-zee, in het landgraaffchap Nellenburg in Zwaben.
RATSCHACH, flot, vlek en heerlykheid in nederCrain, aan de rivier Sau, den vryheer van Mordax
toekomende.
RATSCHAUER, fraai hergüot by de ftad Planen in
voogtland , tegenwoordig keur-Saxen toekomende.
RATSFELD, een koftlyk jacht-en Iuft-huis op een
berg in Thuringen , by Franckenhauien, den vorft
van Schwartsburg-Rudelftad toekomende.
RATTENBEY, RUNDNERBY , kleine ftad op het

eyland Bornholm.
RATTINGEN, ftad in 't hertogdom Bergen , anderhalf myl van Werden.
RATTCNEAU, klein eyland in Provence , bene»
vens het fort Rattoneau, dat met het flot If tot zekerheid der ree van Marfeille geboud is.
RATUSARI, zie Retufari.

RATZE.BUR, welbewoont vlek in achter Pommeren.
RAT-
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KATZEBÜRG, vorftendom 'm den neder-Saxifcheh
RAVENICÏEN , Zie Vendenis.
fceits in 't hertogdom Lauenburg. 't Was voordeRAVENNA, hooftftad van het Italiaanfche landlen een bisdom, maar is in den Weftphaalfchen vrede fchap Romagna, aan den mond van derivierMonaan het hertoglyke huis Mecklenburg-Strehts geko- tone in de golf van Venetien. Zy hoort den pausmen , dat ook tegenwoordig de dom aldaar be- lyken ftoel toe, legt in een moeraffigen grond, en
fcit , wyl de ftad Wismar die toen aan de kroon heeft een gtote haven aan de Adriatifche-zee. Zy
Zweden heeft moeten afftaan. Dit voritendom be- heeft een aartsbisdom en is een aeloude ftad , die
ftaat uit de amten Ratzeburg, Schönberg, Mechau, noch voor den Trojaanfchen oorlog, en alzo lang
Stove, en de beyde voogdyen Schlag en Rupen- voor Rome geboud is. Zy is in de hütorie zeer bedorff. De ftad Ratzeburg benevens enige phatien roemt , wyl de- Oofterfche keyzers hier voor heen
van het amt van den zelven naam hoort in* tegen- het bekende Exarchaat opgerecht hadden.
deel tot het hertogdom Lauenburg, legt midden in
RAVENSBERG,graaffchap en flot in deWeftphaaleen klein meir, 7. mylen van Hamburg en Luneburg, en brouwt het gezonde bier Rumeldeys ge- fche kreits; tufichen de bisdommen IVjunfter en Osnaamt. Na de dood der hertogen van Lauenburg nabrug, het voritendom Minden , en de graaffchapheeft het keurvorftlyk huis van Hannover dezelve pen Schauenburg, Lippe, Ritbeig en Tecklenburg,
Het hoort den koning van Pruiften toe , en daar
in bezit genomen.
word de Luiterfche, Gereformeerde en RoomRATZENMARCK, eyland dat de Donau beneden fche godsdienit gedult, fchoon de eerfte de fterkOfTen maakt,
fte is. Dit graaffchap hoorde voor dezen de herRATSKA, fterk Hot en fchans in Sclavonien , tuf- togen van Gulik toe , maar na derzelver dood is
fchen Etfeck en Poffega , dat anno 1688. van de het aan het keurvorftelyk huis van Brandenburg geChriftenen verovert is. 't Is een keyzerlyke grens- komen.
vefting tegen de Turken aan de grenzen van Ser- RAVENSPURG, bergflot by Sultsfeld in de Nedervien.
Palts, waar van zich de heren Göler van RavensRATA, waaywoodfchap in groot Polen, dat 3. purg noemen.
kreitfen begrypt, naamlyk Rava , Sackoczow en
RAVENSPURG , vrye ryks-ftad in Algow , aan de
Goftinin. De hooftftad Rava, 11. mylen van War- rivier SchufTin Zwaben , daar de raad half Roomsfchau, legt aan de rivier Rava , beftaat uit houte gezmd en halfLuiters is,ook zyn deze beydegodshuizen, en heeft een fterk (lot, waar op de ftaats- dienften onder de burgery vermengt. Buiten de ftad
perfonen, als zy misdaan hebben, gevangen gezet wor^ legt een flot op een heuvel, het huis van Ooftenden.
ryk toekomende.
RAVAGE, verwoefting, plundering. Een land raRAVENS-SNUITËN , zie Becs de Corbin.
vageren hiet wanneer de foldaten een provihtie of
RAVENSTEIN, heerlykheid en kleine ftad aan de
lantiftr%fk, daar zy geen voet houden kunnen,met Maas in Hollands Brabant, 1. mylen. van Mechebranden, roven en plunderen fchandelyk verwoeften, len. Zy hoort zedert 1666. den keurvorft van de
en alles mee nemen wat zy voort kunnen kry- Palts toe, doch onder beding dat hy 50000. ryksgen.
daalders aan het keurvorftlyk huis Brandenburg beRAUCH CONTINGENT, (fchoorfteengeld)hiet in Po- talen , en de ftad met Hollands garnizoen moet lalen en in Engeland wat ieder huisheer voor zyn ten bezetten. ,
haartiteden tot fehatting moet geven.
RAVENSTEIN, marktvlek en flot in de AartsbergRAUCHFANG STEVER , (fchoorfteengeld) is in de fche kreits een myl van Anneberg, een heer van
keyzerlyke erflanden de belafting die op ieder fchoor- Romer toekomende.
fteen gelegt is.
RAVENSTEIN, matig vlek inachter-Pommeren.
RAUDEN, Sileiifch fteedje in 't voritendom WoRAUGRAVEN, (lammen van de barones van Deïau, 3. mylen van Glogau, heeft 1709. uit hoof- genfeld af, welke keurvorft Karel Lodewyk van de
de van het oud Ranftadfche verdrag een Luiterfche Palts aan de linke hand trouwde. Voor dezen wierkerk en ichool gekregen.
den Raugraven genoemt, diQ over een afgelegen en
R/SUDEN, beroemt veld-kloofter in opper-Silefien wild land geftelt waren , of gelyk andere willen»
in 't voritendom Ratibor.
voor de welke als voor Rüge-of gerechts-graven de
RAUDENBIRG , flot aan de rivier Mora in Mo- zaken hebben moeten verhandelt worden die des
ravien, naar den kant van Sikfien toe.
keyzers fchatkift raakten.
RAUDNITS, ftad aan de Elve, in de Slaner-kreits
RAVICA, beveiligde ftad in Daknatien aan de grenin Bohemen.
zen van de republiek Ragufa, de Turken toekomenRAVELYN, een buitenwerk 't geen zonder flanc de, doch de Venetianen hebben ze 1717. ingenouit twe Facen beftaat, en deze maken een Angle men.
Saillant of zulk een hoek, die zyn punt naar het
RAVIELLO , ftad in Principato oltra in 't koningveld keert. Men legt het gemeenlyk voor het mid- ryk Napels niet ver van Salerno.
den der Gordyn, om de flanken van het daartegen
RAUMO , kleine ftad in Finland, niet ver van den
overleggende 'bolwerk te dekken. Zie Mat htm at. Bothmïchen zee-boezem.
H'oorde>.boeü
RAUSCHENBACH, van dezen naam zyn 'er twee
RAVELLO, ftad in Principato oltra in Napels,be- kleine fteden in het opper-Ongaarfche graaffchap
nevens een bisdom, onder den aartsbiikhop van Zips , die opper-en neder-Raufehenbach genoemt
Salerno ftaande.
worden,en wegen de gezondheids baden beroemt zyn.
Tttt
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RAUSCHENBERG , kleine ftad, geruineert Hot en READING , zie Reding.
REAGRAVE, is een term in de franfche kerk,t>e^
amt in opper-Heffen, onder Heflen-Caffel behotekent de wederhaling van den ban, uit kracht van
rende.
RAUSCHENBURG , heerlykheid en ftad in de Elfas, de welke geen Katholyk-Chriften met zulken geëxde graven van Leiningen-Wefterburg toekomende. communiceerden duift eten, drinken of omgaan 9
maar hem als een onreyn lid, dat van de kerk afgeRAUTEN, zie Randen.
.
RAWITSCH, kleine ftad en flot in groot-Polen, fneden is, myden moet.
REAL , hooftftad van de noord- Americaanfche
in het waywoodichap Pofen, 8.mylen van Breflau,
en 4. van LiiTa, den vorft van Sapieha en Staroft provintie Chiapa, die van de Spanjaarden geboud
Bobruisky toebehorende, die het met zyn gemalin is,in een vruchtbare landftreek legt,en eenbifTchop
gehuwt heeft. Zy word van enkele Luiterfchen heeft.
R E A L , PORTO REAX, een dorp in Andalouüen,'
bewoont , en de koning van Zweden Karel XII.
nam 'er Anno 1704. zyn winterquartier. Anno benevens een kleine haven, aan den zeeboezem van
1707. den 18. Juli hebben het de Mofcoviters ten Cadix.
REALEGO, groot vlek in Andalouüen, lo.mykn
enemaal geplundert en afgebrand, en inzonderheid
het flot, waar op de koning van Zweden gelogeert van Sevilje.
REALE V E S T I N G , is een hooft-vefting die met
had, ten enemaal verwoeit.
RAY, middelmatige plaats benevens den titel van alle bedenklyke veftingwerken voorzien is.
een heerlykheid in Italien, in het gebied van de RHALMONT, kleine beveiligde ftad in het landrepubliek Venetien.
fchapje Albigeois in opper - Languedoc , tuflchen
RAYADERGOWY, veiling in de provintie Radnor, Albi en Chaitres.
in een bergachtig land, in 't vorftendom Walles in
REAL V I L L E , kleine ftad aan de rivier Aveyrou 9
Engeland.
in het landfchap Quercy in Vrankryk.
REASSUMEREN, zegt men van vredens en andere
RAYON, hiet in de vefting-bouw-kunft de grote
halve doormeter, die van de middelpunt tot aan de tractaten, wanneer men dezelve weer opvat, daar
punt van het bolwerk loopt. De kleine halve door- men ze voor deien heeft laten leggen.
meter daar en tegen gaat van de middel-punt tot
REAU, voogdy in 't markgraafichap Bareyth,onaan de keel-punt des bolwerks.
der het hooftmanfehap Hof behorende.
REAUMONT, ROUGEMONT, kleine ftad in Fran»
RAZ.ES, graaffchap in neder-Languedoc in Vrankryk.
che Comté , aan de grenzen van het voritendom
Neufchatel.
RAZKA , zie KatzJaa.
RAZKÊVE, R^TZENMARCK , ST. MARGARITHEN
REBATA, beroemde ftad in Africa in 't koningryk
EYLAND, een eyland in den Donau niet ver van Fez in het landfchap Tremefen aan de AtlantiicheOfFen in Ongaryen leggende, en den prins Euge- zee, by den mond van de rivier Baragray op een
nius van Savoyen toekomende. Tegen over dit rots. Zy is wel beveftigt, maar anders hedendaags
eyland een half myl van OfFen heeft gemelde prins in Hechten ftaat.
êen fchoon luit huis.
REBDORF, Auguftyner-kloofter by Eichftedt in
R E , klein eyland in de Gafconfche-zee aan! de Franckenland.
kuft van het landfchap Aunis, waar onder het ook REBECGO,kleine ftad tuflchen Piol o en het graafbehoort. Het is zeer vruchtbaar aan wyn, hoort fchap Roflena in het hertogdom Modena.
de kroon Vrankryk t o e , en het fort Pree daar op
REBEL, een oproermaker , een weerfpanneling,
is wel beveftigt en met gefchut voorzien, ook ftaat Daar van daan rebelleren, een opftand tegen zyn
*er een vuurbaak o p , om de fchcpen te lichten dat wettige overheid maken.
zy niet op de naburige walvifch klippen verongeREBENOW, dorp in Polen, in het waywoodfehag
lukken. In 't jaar 1712. had het 't ongeluk dat het Belczo in Rood-Ruffien , wiens inwoners goede
onbefchryflyke fchade van 't water leed, waar door pokmeefters zyn.
het van al zyn woningen berooft wierd f gelyk ook
REBUS SIC STANTIBUS, ZO als de zaken ftaan.
een deel daar van verzonken is.
RF.CANATI , kleine ftad in Marca d'Ancona op
RE , kleine plaats by Trieil aan de Adriatifche- een berg in den kerkelyken Staat, had voordezen
fcee, den keyzer toekomende, en wegens den goe- een bisdom, 't welk dat van Loretto ingelyft is.
den wyn , die daar groeit, beroemt.
RECANTATION , de gferechtlyke en opentlyke herREAAL, zilvere munt in Spanjen, waar van 'er roeping van fcheldwoorden die men uitgebraakt
& een ryksdaalder uitmaken. Daar zyn vclerly heeft.
fcorten van realen, als demi reale, doublé reale, piece
RECAPITULEREN, kortlyk weerhalen wat te vode quatre reales, de huit reales, reale de Flandre, ren gezegt of gefebreven is.
en zo- voort, die evenwel niet beftendig op hun RECEPIS, is een fchriftelyk blyk, dat men het
prys blyven, maar naar het tydsgewricht nu fteige- overgezondene ontfangen heeft.
ren dan weer dalen , zo het den koning klieft.
RECEPT, is een ceeltje waar op de dokter voor»
Daar zyn ook kopere realen, waar van 'er ander- fchryft wat artfeny 'er voor den zieken in de apo~
half een in zilver, maken, ook goude, waar van teek zal klaar gemaakt worden.
een enkele een ryksdaalder en drie grofchen, een
RECES , hiet een gerechtiyk vergelyk.
dubbele noch eens zo veel geld zonder het op°eld.
RECHBERG , heerlykheid in de Zwabifche kr'eits
Be Portugeefche realen houden 40, rees*
°
om de Fils, tuflchen het Wurtembergfche en UJm"~
"
fchf

RECX
fche gebied, waar onder ook een ftrcck lands aan imihlea l en tot de laatfte die van Steinfort en die
den Iler-ftroom begrepen word. Zy hoort de graven
van Reenberg toe, welke op het beveiligde berg-flot
Hohen-Rechberg een myl van Zwabifch-Gemund
hun verblyf houden, en tot noch toe aan het hof
van den keurvorlt van Beyeren de hoogite amten
bekleed hebben. Zy behoren tot deZwabifche bank.
RjBCHBfcRG.sHAusEN, oud fiot en dorp in Zwaben
in het graaffchap Rechberg, tuflehen Göppingen en
Schorndorf.
RECHE , ftad in Cambndge in Engeland.
RECHEM, zit Reckheim,

RBCHENBERG, markt-vlek, luilplaats en flot in
de Aartsbergiche kreits in Meiflen, aan de Boheemfche grenzen , keur-Saxen toebehorende. Daar word
goed bier gebrouwen.
RECHENBtRG, voogdy in 't markgraaffchap Anfpach in Franc Kenland.
RECHENBERG , vryheerlyk en graaflyk geflacht
In Sileiïen en Lufatien.
RECHIMDAR of RICKIABBAR-AGA , is een hof-be-

van Hellen in het bisdom Munfter.
RECKHEIM , vrye ryks-graafïchap in de Weflfaalfche-kreits op dcGulikfche en Luiklche grenzen , de
ryks-graven van Afpremont en Reckheim toebehorende.iHet legt aan de Maas niet ver van Maaftricht,
heeft het tolrecht te water en te land, en het recht
om geld te liaan, 't Is een klein maar wel bewoont
land, en begrypt de kleine ftad en 't flot Reckheim,
benevens enige dorpen onder zich.
RECKLINGEN, keur-Hannoverfch amt-huis aan de
Leine in 't vorftendom Calenberg.
RECKLINGSHAUSEN , zie Rechlingshaufen.

RECLAMEREN, te rug vorderen, opeilTchen.
RECOGNOSCEREN een plaats , betekent zo veel
als om dezelve, eer men ze belegert, herom trekken, en alle de gebreken van haar legging en vestingwerken in acht te nemen, op dat men ze aan
de zwaktie poll kan aantallen. Op de zelve wyze
zegt men ook een pas of het vyandlyke leger recognoiceren. Recognofceren hiet ook gerechtlyk
zyn handfehrift en obligatie bekennen, dat het zyn
hand en zegel is. Daar van daan recognitie , de
gerechtlyke bekentenis van iets, ook erkentenis en
dankbaarheid.

diende , die den groten heer den Stygbeuge} houd.
RECHLINGSHAUSEN , graaffchap dat tuflehen het
hertogdom Kleef , het graaffchap Marck en het
bisdom Münfter legt , hoort tot het aartsbisdom Keulen, en word van enige het graaffchap in
HECOLLECTEN , RECOLETS , zyn monniken van
Veil genaamt, ook in de opper- en neder-Velt ver- de orden van St. Francifcus, die op zolen met blodeelt. De hooftflad van dit graaffchap hiet ook te voeten gaan. Zy worden de minderbroeders van
Rechlingshaufen, legt aan de Lip, en heeft een ade- den H. Francifcus genoemt, zyn omtrent het jaar 1530.
lyk vrouwen kloofter, wier kanunnikdeflen trouwen opgekomen , en willen boven anderen de regels
durven, maar de prooiiin niet
van den H. Francifcus ftreng in acht nemen, waar
RECHNITS, fchoon vlek in neder-Ongaryen, aan van daan de gene, die van hen aangenomen worden , den geelt van Recollectie word gezegt te
de grenzen van Stiermarken.
RECHT, is twederly, of een gefchreven recht, hebben. Hun rok is van graauw py , en zy dragen
?
t welk de landsheer opentlyk afkondigt , of een een kleine kap, maar over den rok een gordel, en
ongeichreven recht, dat is een gebiuik, dat van een mantel van de zelve py. Voornaamlyk hebben
langen tyd in zwang gaat» wyl men vermoed dat zy zich in Vrankryk Iterk uitgebreyd, en in Italien
de landsheer , die deze gewoonte gezien, en ftil vind men 'er ook op zommige plaatzen.
RECOLLIGEREN , weer tot zich zelven komen,
gezwegen heeft zyn wil daar toe gegeven heelt.
RECHTBANK VAN LONDEN , of DOCTORES COM- zich weer bezinnen, verlenen moed vatten. Weer
MUNES genaamt, is een hoog gerechtshof te Londen verzamelen, weer verfterken.
RECOMMBNDATIE BRIEF, is een brief waar door
in Engeland, dat over civile en criminele zaken
men iemand aan eenander beveelt om beter gehold
vonnift.
RECHT DER VOLKEREN , is een verbintenis die alle pen te worden.
volkeren betreft, nademaal zy iets uit het licht der
RECOMPENS, beloning en verering.
natuur voor recht erkennen, en als door een algeRECONNOISSANCE, erkentenis, dankbaarheid.
meen verdrag overeengekomen zyn om zuks te volRECONVALESCEREN, uit een ziekte weer gezond
gen.
worden.
RECIDIEF , hiet het weerom komen van een RECONVENTIE, de tegenklacht, die van den aangeklaagden tegen den befchuldiger na de geindigde
ziekte, in zonderheid de koorts.
RECIFFO, lang en hoog voorgebergte in Brazi- hooft-befchuldiging aangeftelt word.
RECORDER, een lid van een gerechtshof in Enlien in zuid- Am erica, 't welk het grootfte gedeelte
geland.
daar van voor het overftromen der zee dext.
RECOURS NEMEN, te rug gaan, iemand aanfpreRECIPROCE ,RECIPROQÜEMENT, zegt men, wanneer men iemant dat gene, wat hy ons bewezen ken om fchadeloos gehouden te worden.
RECREËREN , zich vermaken •, vrolyk worden.
heeft, weerom bewyfr.
RE;.K , ridder-goed en ftamhuis der beroemde Daar van daan recreatie, verquikking, vermaak,
vryheren van der Reek in het graaffchap Marck, kortswyl, tydverdryf.
RECRUTEN, ZO nieten de nieuwgeworve foldavan den Luiterfchen, Gereformeerden en Roomfchen Godsdienlt, die in verfcheyde linien verdeelt ten, om de geitorvene te vervullen.
RECRUTEN-KAS, is in Berlyn een zekere en bexyn. Tot de eerftc behoren die van Witten in het
graaffchap Marck, tot de twede die van Reek tot ftendige fchatkift, tot aanwerving van goede fokKeek, die van Hooren, van Offenberg en Heide- ten opgerecht, waar toe in de koninglykePruiflche
lan
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landen de gene die nieuwe ampten > furvivantien of
andere gunften krygen een zekere fom gelds betalen
moeten.
RECTA, recht toe , de naafte en kortfte weg,
z.onder omwegen.
'
. .
RECTIFICEREN , by voorbeeld , een rekening
reduceren , hiet een rekening in 't net brengen,
richtig maken, in goede order brengen.
RECTOR, ZO word de opper-befherder van een
Academie of illufter fchool, ook van een Jezuiten
college en alle land- en gemene fcholen genoemt.
Ook°is het de titel van den voornaamften regent
van Ragufa.
RECTOR UNIVERSITATIS PARISIENSIS, word al-

le drie maanden uyt de Magifters en Baccalauriften
verkoren, maar zyn regering duurt langer, wanneer
hy met de verfcheyde natiën die daar ftuderen weet
overweg te komen. Hy prsefideert in alle de vergaderingen der univeriiteyt, en doet de redevoeringen
die daar toe horen, welke moeite hem wel betaalt
word.
RECUEIL , is een uyttrekzel van dat gene, wat'er
«eldzaams of merkwaardigs in een boek voorkomt.
RECULVER, Had aan de zee, in de provintie Kent
in Engeland.
RECUPEREREN, het verlore weer om krygen,
RECURS, zie Recours nemen.

werk geruineert, en het hier door onbruikbaar g-emaakt word.
REDDOW , kleine rivier in de nieuwe-MarckBrandenburg, waar by het dorp Landeck legt, dat
half een Poolfche en half een Brandenburgfche pas
is.
REDEN, ftad en Starosdy in Poolfch-PruifTcn.
REDER , zo noemt men den eygenaar van een
fchip. Maar de vrachtheer is die gene , dien de
waren toekomen, hoewel deze laatfte ook zomtyds
reder genoemt word.
REDERN, kleine ftad en flot aan de rivier Reder
in Meiden, niet ver van den groten Hayn.
REDERSDORF, vlek en amt in de middel-MarckBrandenburg 4. myl e n van Berlyn.
REDEVIN , kleine ftad in 't hertogdom Mecklenburg, 3. mylen van Schwerin.
REDFORD, ftad in Nottinghamshire in Engeland.
REDIMEREN, mloflen, vrykopen.
REDINE , kleine ftad in Dalmatien, den Turk tóekomende, 5. mylen van de golf van Venetien..
REDING, READING, kleine ftad in Engeland in
de provintie Barckshire aan de Teems, daar de rivier Kennet invalt, en daar verfcheyde bruggen
over gemelde rivier leggen. Zy is wel bewoont,
zend 1.gedeputeerden in 't Parlement,en hier worden de landgerichten gehouden,
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RJBDNITS, REGNITS, rivier In Franckenland, di&

MITIA, hier over is in het Roomfche ryk verfcheyde maal de vraag ontftaan , of 'er van de beyde
hoogde rechtbanken, naamlyk den rykshofraad te
Wenen en het kamergerecht te Wetflaar in rechtszaken noch over de revifle aan zyn keyzerlyke Majefteit zelfs of aan de ryksvergadering te Regensburg
kan geappelleert , en daar door de rechtsdwang en
kennis-neming van het ryksgericht kan verbroken
worden. Volgens de rykswetten is deze toevlucht
niet geoorlooft , uytgenomen in twe gevallen:
i. Wanneer 'er in kerkelyke en ftaatkundige zaken tufTchen de Standen van beyde de gezinthcden
onder de rechters de ftemmen fteken, en z. wanneer 'er een waarachtige twyffel over het verftand
der rykswetten ontftaat. In alle andere rechts-gevallen moeten de beyde ryksgerichten ten vollen de
zaken afdoen, en op den ryksdag mogen niet als
ftaatszaken verhandelt worden, gelyk noch Anno
.1715. zyn keyzerlyke majefteyt door een fcherp
commiffie-decreet diergelyke appellen aan de ryksdagen in rechts-zaken nadruklyk verboden heeft,
«il geboden dat men zich op den ryksdag met geen
rechtszaken zal hebben te bemoeien.
RECZYCZA, [tad in het waywoodfehap Mfciilaw
in Litthauen.

in de ftad WeifTenburg in 't bisdom Aichftadt onr>
fpringt, en zich een uur van Bamberg in den Main
itort.

REDENS of OUVRAGE A Scie, zyn buitenwerken

die de gedaante van zaag-tanden hebben, nademaal
zy dan fcherpe dan (lompe hoeken maken, zo dat
de eene den ander beftrykt. Zy worden gemeenïyk aan een moeras of andere zfgckgQ plaats gelegt, die men anders uit de veiling niet beitryken
kan.

Zie Mathemat.

Woordmb.

REDBORN , ilad in Herfordshire in Engeland.
REDDELOOS,

EEN SCHIP REDDLLOOS SCHIETEN,

gefchied wannee/ de maften a fgefchoten, het touw-

REDOLDESCO, RONDONDESCO , kleine ftad in 't

hertogdom Mantua, niet ver van Bozzolo, wiens
inwoners fterk met lakens en Sergies, die daar gemaakt worden, handelen.
RED ON DO , vlek in de Portugeefche provintie
Beira, by den mond van de rivier Mondego.
REDOUTE, een kleine veldfchans zonder bolwerken , welke tot een corps de garde, en tot befcherming der circumvallatie, contravallatie en der aprochen dient. Haar figuur is vierkant, en zy heeft
tien tot vyftien roeden aan de Face, benevens een
gracht die 8. of 9. voet breed en diep is. Even zo
dik is ook haar borftwering. Zy word door z. of
3. banquette onderftur, en is niet fterk genoeg om
het geichut te weerftaan. Zie Mat hem. Woordenb.
REDOUTE, RIDOTTO, hiet te Venetien, en op

andere plaatzen, daar men vaften-avonts-vermaaklykheden houd, de plaats daar men gemaskert te
zamen komt om te danfien, fpelen en andere ver»
maaklykheden te bedryven.
REDRESSEREN, weer goed maken, verbeteren.
REDUCEREN, hiet weer in order brengen, daar
van daan reductie , 't welk de vermindering der
geldfpecien is, of wanneer een landsheer de veralieneerde domeinen weer intrekt. Een regiment of
een compagnie reduceren, betekent zo veel als de
officiers afdanken, en de gemene foldaten onder
andere regimenten fteken.
REDUIT, een foort van Citadellen die in der haaf!
gemaakt worden, of daar men geen rechte Citadellen nodig heeft.
ÏUDWITS-,
"" • /

kleine ftad in Bohemen , 3. mylen
'

"

•
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van Eger , k n de Boheemfche en Bayreuthfche
REFO&MATIONIS FESTUM, is in Saxen een dankgrenzen, is ten dele Luiterfch.
feeft dat op den 31. Oktober valt, wanneer men
God in de kerken met zingen en preken dankt, dat
REE , zie Raa.
REËEL, REALITER , werklyk en in der daad, hy deleeren'tlichtdesH.Euangeliums door de hermet nadruk. Realiteit, wat niet met blote woorden vorming van Martyn Luther weer onder de luiden
.maar in der daad betoont word, waar van daan heeft opgaan en bekent worden laten.
ook de zaken die men in een predikatie, redevoeREFORMEREN , betekent eigentlyk hervormen ,
ring, enz. aanhaalt, realia genoemt worden.
vernieuwen, verbeteren, ook den meefter fpelen,
RE-EN CORRELATIONS ZAAL, word te Regens- verder een anderen Godsdienft invoeren, de luiden
burg het vertrek genoemt, daar de dire&eurs der tot een andere gezindheid dwingen. Ook affchafcollegien hun beiluiten tegen elkander uitwifielen.
fen, uitmonfteren, by voorbeeld een compagny of
REES, een kleine munt in Spanjen en Portugaal, regiment.
is wat minder als een Duitfche Heller, en 40. maREFRAICHERI^GS QUARTIEREN, hieten die qimrken een Portugeefche reaal, 334. een daalder.
tieren waar in de foldaten trekken om zich te herREES , ftad aan den Rhyn in het hertogdom halen en uit te ruften.
Kleef, wiens veftingwcrken de Franfchen 1674.
REFUGIEZ, zo noemt men tegenwoordig in een
geflecht hebben.
eigen zin de Franfche Gereformeerde vluchtelingen,
REETS, zie Kets.
die om den Godsdienft of opentlyk verdreven of
REFECTIE , in de vaften hiet in de Roomfche ftil ontfnapt zyn, en zich in grote menigte in Holkerk de maaltyd op een beitemden tyd nuttigen, land en andere landen hebben neergelaten.
maar voor den zelven niet het rninfte genieten , en
REFUNDEREN, vergelden, weergeven.
zich binnen 24. uren daar mee vergenoegen. Deze
REFUSEREN, weigeren, alfban.
24. uren duren van de eene middernacht tot de anREFUTEREN wederleggen , refutatie wederleg*
dere.
REFECTORIUM, is dat vertrek in de kloofters ,
REGA,fcheepbare rivier,die in de nieuwe-Marck
daar de munniken te zamen fpyzen.
uit een meir dicht by het dorp Rizke ontfpringt, en
REFERENDARII by de pauflyke cancelary zyn zich niet ver vanTreptow inPommeren indeOoft12. oude prelaten, die de fmeekfchriften der par- zee ftort.
tyen overleveren,gelyk in Vrankryk de maitres des
REGALE , zo hiet het gezag en de vryheid die de
requetes au confeil. Zy wierden van paus Alexan- koning van Vrankryk heeft om de inkomlten der
der VI, aangeftelt , en hebben macht om van de aarts-bisdommen en bisdommen zo lang zy ledig
zaken , die niet over de 500. kronen bedragen , ftaan te genieten, en ondertufTchen de bcneficien
kennis te nemen , maar wanneer de zaak hoger te vergeven, die anders de aarts-biiTchop en bisloopt word het voor het gerechtshof della Ruota fchoppen te vergeven hadden, uitgezondert de priegevonnjit. Aan het keyzerlyke hof zyn ook in alle fters-plaatfen. Dit recht duurt zo lang, tot dat de
cancelary en verfcheyde referendariffen , waar on- nieuwe aartsbiflchop of biiTchop den eed van geder de akten uitgedeelt worden, die zy daar na in trouwheid aan den koning afgelegt heeft, en zulks
!
't collegie voordragen, en daar over laten ftem- in de rekenkamer te Parys geregüireert is. De bismen.
fchoppen hebben zich daar wel dikwils tegen geREFERFNDARII , KROON-REFERENDARII IN Po- kant, voornaamlyk die van Languedoc, Guienne,
IEN EN LITTHAUENF, zyn die gene die by den ko- Dauphiné en Provence, maar dewyl zy niet hebning als ook in de cancelaryen de fmeekfchriften ben kunnen aantonen dat zy daar van bevryd wavoordragen, en de fupplicanten de beiluiten mee- ren , hebben zy zich moeten naar de andere fchikdelen. Daar zyn 'er 4. naamlyk 2. van de kroon, ken.
en 2. van het Groot-Hertogdom.
REGALIA, zyn eige hoge gerechtigheden, die
REFERENDARIUS of RÉFERENTE , hiet ook die gekroonde hoofden of voriten aan zich gehouden
gene, die iets uit de gerechtelyke ingeleverde ak- hebben, die de burgers op zware ftraffen zich niet
ten voordraagt , gelyk in vorftelyke regeringen , durven aanmatigen, maar die den lands-voril alleen
fchepens-banken en andere rechts-vergadenngen ge- toekomen.
woon is te gefchiedem
REGALIA MAJORA, zyn zaken die ten dele meer
REFEREREN , een zaak voordragen , verhalen, tot het hoogfte gezag en roem van een vorft als
berichten, overbrengen , ook zich op iets beroe- tot nut dienen. Hier onder behoort het recht van
pen. Men zegt ook den eed refereren, dat is hem koningen aan te ftellen, koninglyke , vorftelyke,
doen zweren, die ons heeft willen doen zweren.
graafllyke en andere waardigheden en titels te geREFLEXIE, opzicht, betrekking. Hy reflecteert ven, iemand weer in eer te [tellen, wapen-plaatzen
en veilingen aan te leggen, geld te liaan, oorlog
nergens o p , dat is hy geeft nergens achting op.
REFORM AND* j u s , is een landvorftlyk recht, waar te voeren, vrede te maken , verbonden te fluiten,
door een lands-heer bevelen kan dat'er in zyn land wetten te geven, reprefialien te gebruiken , enz.
maar een Godsdienft in kerken, fcholen en huizen
REGALIA MINORA, zyn verfcheyde zaken en gegeleert en geoeffent word.
rechtigheden die de fchatkift raken, by voorbeeld
REFORMATIE KAMER, is in Geneve een eige po- belaitingen en tollen op te leggen, vaargeld in te
litiek gerechts-hof, dat de inwoners op de boeten vorderen, vervalle goederen in te trekken , de tienbeveelt zich geichikt en naar mate van hun ftaat den van viffcheryen, zout- en andere mynen te nemen
te dragen.,;
T t tt 3
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men, de helft van de fchatten, die omtrent de ge- abdis Maria Therefia, barones van Sanditzel, en Ia
mene wegen gevonden worden,.te begeren, enz. neder-munfter zedert 1667. Johanna Francifca, barones van Muggenthal. Uit beyde kloofters mogen
' PvEGALEaEN, iemand heerlyk onthalen.
REGARD , opzicht, betrekking, regarderen iets de nonnen, uitgezonden de abdiflen, trouwen.
REGENSTAUFF, anders Ehrenfels genaamt, itad
bedoelen.
, , . .
in
cle opper-Palts, aan de rivier Regen, anderhalf
REGATE, zo worden te Venetien de plechtige
wedlopen met fchuiten en gondelen genaamt, en myl van Regensburg.
REGENSTEIN , RHEINSTEIN , oud ilot en klein
dezelve eefchieden op bet grote canaal.
REGELITS, een arm vaneden bekenden Oder- graaffchap in 't vörftendom Halberitadt, voor de
ftroom, die door Pommeren en het Brandenburg- neder-Harts, een half myl van Blanckenburg, en
fche ftroomt, word anders in de grote en kleine 2. van Quedlinburg, den koning van PruifTen toekomende, evenwel heeft het voritelyke huis van
Regelits verdeelt.
REGEN, markt-vlek benevens een landgericht in Bronswyk op den ryks-dag te Regensburg daar een
neder-Beyeren, onder het rent-amt Straubingen be- pretenfie op geformeert. Het beltaat uit het fterkc
hoge berg-ilot Rheinitein, twe amten en 5. dorhorende.
REGEN, rivier die in Bohemen ontfpringt , en pen,
REGENW'ALDE, taamlyk grote ftad aan de Re-ga,
zich tegen over Regensburg in den Donau giet.
REGENCE,.REGENTSCHAP, hiet in Vrankryk de in achter-Pomrneren, de heren van Borken toekobeftiering des ryks gedurende de minderjarigheid des mende , die hier ilot-gezetene zyn.
REGESTUM, hiet het boek waar in alle fchriften
konings, 't welke de hertog van Orleans gedurende
en boeken der Roomfche pauzen gefchreven worde laatfte minderjarigheid gevoert heeft.
REGENSBEHG , kleine itad, Hot en heerlykheid den.
REGGIO, hertogdom in Italien aan deParmefaanin Zwitzerland, het Canton Zurich toekomende.
REGENSBURG , bisdom aan den Donau in de fche grenzen , den hertog van Modena toekomenBeyerfche kreits, wiens bilïchop een ryksvorit is, de. De hooftftad Reggio, in 't latyn Regium Leen onmiddelbaar onder den paus ftaat. De tegen- pidi genaamt, is redelyk groot, omtrent als Modewoordige bilïchop is de Beyeriche prins Johannes na , maar beter geboud en beveiligt , aan den zo
Theodorus, die den 3. Sept. 1703. geboren , en genaamden iEmiiiaanfchen weg, heeft een fterke
den 19. Juli 1719. tot bilïchop verkoren , ook 1727. citadel, dry ft goeden handel met zyde, en heeft een
bilïchop, onder het aartsbisdom van Bologne itaanbilïchop van Freyfingen geworden is.
REGENSBURG, vrye ryks-ftad aan den Donau , de.
REGGIO , REGIUM JULIUM , hooftftad van de
daar aan de andere kant de rivier Regen invalt, in
't bisdom Regensburg, 12. mylen van Neurenberg. provintie Calabria oltra aan de Faro van Meffina in
Zy is eniger maten beveiligt, taamlyk groot , en 't koningryk Napels , die een aartsbiüchop heeft.
heeft een fchoneftenebrug over den Donau in het Anno 1717. in Juny floeg de donder hier in 't maffeedjen Amhoff. De keurvorft van Beyeren maakte gazyn, en ftak het buskruid aan, waar door over
fcich in 't jaar 1703. meeiter van deze brug,en,kort de 200. menfchen gedood wierden , en de fchade
daar op van de ltad zelfs, maarzy wierd 1704. weer op een millioen begroot.
verlaten. De raad en de burgery is Luiterfch, evenREGIMENT,is een zeker getal van compagnien te
wel hebben de Katholyken daar ook eenige kerken. paard ofte voet, waar van ieder haar captein en
Zedert 1662. word hier een altyd durende ryksdag andere mindere officieren heeft. Een regiment te
gehouden, en keur-Beyeren heeft de criminele ju- paard beftaat uit 6. tot 12. compagnien , ieder van
jrifdidtie en de tolgerechtigheid te oefenen; gelyk 45. tot 50. man, en zo is het ooi-: met de regimendan de itads opperfchout de eerlte ook van keur- ten Dragonders gelegen. Een regiment te voet beBeyeren ter leen draagt , maar de huis-graaf word ftaat in tien tot zeftien compagnien, doch onderde
van de burgery verkoren, en beftiert de burgerlyke keyzerlyken ten hoogften maar uit tien of twaalf.
en politieke zaken. Voor dezen is zy de hooftftad
REGIMBNTS GERICHT ,beüaat onder het voetvolk
van Beyeren, en daar na de reüdentie der Francki- uit den overften , overften luitenant , 2. capteins,
fche keyzers geweeft, eindelyk in 't jaar 1180. van 2. luitenants, 2. vaandrigs, 2. ferjanten,2. fouriers,
keyzer FrederikLtot een vrye ryksftad gemaakt, en 2. leydsmannen en 2. gemene foldaten, waar in de
van Beyeren afgefcheürt. Zy heeft op den Donau overïte prsefideert.
tle aanlandings gerechtigheid te oeffenen , en deze
REGIMENTS PREVOOSTS-STAF , beftaat uit den
is haar van den iaatft overleden keyzer, na dat keur- prevooft en den ftock-bewaarder, welke laatftgeBeyeren die in den laatften oorlog geufurpeert had, noemde de misdadigers opiluit.
anno 1708. ten vollen weer ingeruimt. Behalven
REGIMENTS-PROVIANTMEESTER , bedelt de prodat zyn 'er noch drie ryks-ftanden in Regensburg, viant, krygt die van de commiflariften , deelt die
naamlyk de abt van'het keyzerlykeexemteryks-ftift onder de compagnien uit, en voert het bevel over
St. Emeran, van de benedictyner orde, en debey- de backers.
de abdifien van de vrye adelyke ryks-kloofters opREGIMENTS-QUARTiERMEESTER,gaatOpdemarfcll
per-en neder-Munfter, die de ryks-vorltlyke waar- altyd voor uit, en maakt de quartieren, daar dan
digheid bezitten. Van 't kloofter St. Emeran is te- de coinpagnie-quartiermeefters en derzelver oppafgenwoordig abt heer Wolfgang Mohr, verkoren den fers met hem gaan. Hy moet de veitmgbouw veraa. Odob, 1719. In opper-Munlter is zedert 1683. ftaan, het leger affteken,en met de adjudanten alle
avond
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avond in 't hooftquartier gaan, om te vernemen of heid volgen, en zich door een byzondere kleding
'er miffchien een marfch zal gefchieden, ook moet van andere onderfcheyden. Daar zyn eigentlyk m
de Roomfche-kerk maar vierderly regels goedgehy de betaling voor het regiment hebben.
REGIMENTS RUITER-GERICHT beftaat uit den o- keurt, onder een van de welke zich alle gezintheverften, overften luitenant, i . ritmeefters , z. lui- den begeven, naamlyk de regel van St. Baiilius, St.
tenants, i. cornets, 2. corporales en 9. gemeene Auguftinus, St. Benedidlus en St. Francifcus, aanfoldaten, en de overfte is voorzitter. Geen krygs- gezien de Carthuizers en Jezuiten hun eige Inzet»
gericht kan onder de 7. perfonen beftaan. De pre- tingen voor een regel hebben, en darom onder de
fident en de auditeur hebben beyde een riem,waar reguliere munniken niet behoren. Zo worden ook
by de decideer-redenen gevoegt worden , en de reguliere beneficien genoemt, die volgens hun inauditeur zit den prefxdent ter rechten, op dat hy ftelling aan geen andere als reguliere klerken kunhem uit de aden , artykels en brieven moge in- nen gegeven worden.
formeren.
R GULIERE TROEPEN,zo noemt men de geworREGIMENTS-SECRETARIS, is des auditeurs klerk ve zoldaten,, tot ohderfcheyd der gewapende buren hulp, die de genome befluiten op-en te boek gery en des landvolks, dat uitfchot hiet.
ftelt, ook de vonniffen opftelt.
REGULIERE VESTING, is, wiens zyden en hoeREGIMENTS-STAF TE PAARD,is de overfte, over- ken aan alle werken te zamen op eenerly wyze
fte luitenant, overfte wachtmeefter of majoor , re- gefchikt zyn, en in een cirkel kunnen befloten worgiments quartiermeefter, auditeur, adjudant, veld- den. Men vind reguliere drie-hoeken, vier-hoeken,
prediker, regiments - fekretaris, regiments - wagen- enz. tot twaalf-hoeken toe.
meefter, regiments-heirpauker, en prevooft-ftaf.
REHBURG , amt en fteedjein 't hertogdom CalenREGIMENTS-STAF TE VOET, is de overfte, over- berg, aan het Steinhuder-meir, 4. m. van Hannofte luitenant, overfte wachtmeefter, auditeur, regi- ver, hoort den keurvorft van Hannover toe.
ments quartiermeeller, regiments kapellaan, regiREHNE, amt in 't Mecklenburgfche, in 't herments fecretaris, adjudant, regiments wagen-meefter, togdom Wenden, waar toe 6. parochie dorpen beproviant-meefter, regiments tamboer, en regiments horen.
prevooft-ftaf.
REIBNICK, RIBNICK, open fteedje in 't vorftenREGIMENTS TAMBOER, commandeert over alle dom Ratibor in Silefien , het Czarnowaniifche Jufde trommelflagers van het regiment, en gaat met een fren-kloofter toekomende , 17. mylen ten zuid
ftaf vooraan, wanneer voor het gantfche regiment öoften van Breflau.
REICHENAU, zie Rïchnow.
vergadering en marfch geflagen wórd.
REICHENAU, klein eyland in Zwaben in de ZeiREGIMENTS WAGENMEESTER , commandeert over
de bagagie, en ryd by dezelve, ook beitelt hy in ler-zee , dat den bilTchop van Conftans onder den
titel van een heerlykheid toekomt. Hier is een voor't veld den wagenburg.
REGIMENTS WONDARTS , voert op 's regi- naam kloofter, dat voorheen een abdy geweeft is.
ments onkoften een veld-kift met goede artfenyen, Dit eyland duit geen vergiftige dieren, 't welk de inbenevens allerhande chirurgifche inftrumenten met woners de verdienden van hun eeriten abttoefchryzich. In twyfFelachtige zaken pleegt hy raad met ven.
den veld-doctor , en de compagnies-barbiers ftaat
REICKENBACH, kleine ftad in opper-Lufatien, 4,
hy met raad by.
mylen van Bautfen, de heren van Gersdorf toekomende.
REGIMENTUM DES RYKS, zie Ryks-regmentum,
REicHENBACH,flot en heerlykheid in Zwitserland
R E G I O , zie Reggio.
R E G I S , markt vlek in Oofterland , 3. vierendeel niet ver van de ftad Bern.
REICHENBACH, middelmatige en volkryke ftad in
myl van Borna, naar den kant van Altenburg toe,
Voogtland, 2. mylen van Plauen, en even zo ver
de heren Bofen toebehorende.
REGISTREREN, te boek (lellen, of in 't regifter van Zwickau den landkamer-raad Metfchen toekoAantekenen. Daar van daan is een regiitratuur niet mende. Zy dryft Herken- handel met lakens, en de
anders als een wettige aantekening, en regiftra- keur-Saxifche amtman van Voogtland woont aldaar,
tor een perfoon die by cancelaryen of rentkamers door welken de rechten en inkomften , die by de
de brieven en rekeningen verzamelt en te boek- Voogtlandfche kreits gereferveert zyn , waargenomen worden, en alle commiffien, den Voogtlandftelt.
REGIVITO, fterk berg-Hot in Italien , onder het fèhen fchriftgezeten adel betreffende, uitgevoert worden, anno 1681. is omtrent het vierde deel van de
hertogdom Guaftalla behorende.
plaats, de Oofterberg genaamt, en anno 1721. de
REGLEMENT, ordening, fchikking.
gantfche ftad afgebrand, maar word fchoonweeropR E G N I T S , zie Red/ras.
REGNu>i,hiet in 't gemeen een'koningryik ,maar geboud.
in een eigen zin de pauflyke kroon, waar van de REICHENBACH, ftad in 't vorftendom Schweidnits
©orfprong van Clodoveus den eerilen Chriftelyken in neder-Silelien(, aan de rivier Beira , 6. mylen
ten zuidweften van Breflau; zy is wegen haar linFranckifchen koning word gezegt af te komen.
REGSSS nemen, hiet zyn gelede fchade op een nen beroemt.
REICHENBACH, een benedictyner abdy aan de riander herhalen.
REGULARES , zyn geeftelyken in de Roomfche vier Regen in- de opper-Palts.
kerk, die een zekere ordent regel tot volkomenREICHENBACH» was voor dezen een Prioraat van
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de benediktyner orde, in het zwarte woud, aan de
rivier Muren, hoort tegenwoordig tot het hertogdom Wurtemberg.
REICHENBERG, Heffifch amt en wonderbaar gebouw op een rots, boven verwulft en zonder dak
benevens 2. torens in het graaffchap Catzenellebogen,'t welk omtrent het jaar 1270. van Willem III.
graaf van Catzenellebogen na de Aziatifche manier
geboud , maar in den dertig-jarigen oorlog verwoelt iS.
, . / ! ! ,
RticHENBERG, kleine trad en ilot in de Buntsler
kreits in Bohemen. Men maakt hier goed laken.
REICHFNBERG , (lot en amt aan de bergftraat ,

aan de Heffen-Darmftadfche grenzen, de graven
van Erpach toekomende.
REICHENECK, ilot een pleeg-amt benevens het
dorp Haburg, in 't Neurenbergfche gebied in Franken land.
REICHENFELS, amt in 't ftift Bamberg in Franckeniand.
RÏÏCHENHALL, ftad aan de Sala, die in deSaltza
valt in opper-Beyeren in 't rent-amt Munchen, 15.
mylen van Munchen. Daar word zout gekookt,
en zy legt aan de Saltsourgfche grenzen.

REL
REIFFENSTEIN, kloofter in Thuringen, een myl
van Muhlhaufen.
REIFFERSCHEID, graaffchap benevens een fteedje
en flot van den zelven naam in de Eiffel, den graaf
van Salm-Reifferfcheid toekomende.
REIFFNITS, flot, vlek en heerlykheid aan deFeiftrits in Grain, een myl van Gotfchee, den graaf
van Trilleck toekomende.
REIGELSBERG, flot, fteedje en heerlykheid in 't
Wurtsburgfche gebied in Franckenland, 3. mylen
van Wurtsburg, de ryksgraven van Schönborn toebehorende.
REIGERSTEIG , voogdy in 't Luneburgfche> is
benevens de zo genaamde Haarburger koorn-weydc
het amt Wilhelmsburg ingelyft.
REJICIEREN, verwerpen, niet toeftaan.
RHIILANE, aanzienlyk vlek in Provence, 6 myL
ten noord-ootten van Apt.
REILLANETTE, kleine ftad benevens een flot in
Dauphiné in Vrankryk.
REiMBACH,keur-Keulfch fteedje tuffchenCochenheim en Meckenheim.
REIMS, zie Rheims.

REIN , vlek , flot en amt in 't BrandenburgsREICHENSTEIN , zie Reichftem.
Pruiffen , aan een arm van het grote meir SpirREICHENTHAL , bilïchoplyk fteedje in Sileften , ding.
daar goede brandewyn gemaakt word.
REINBECK, flot en amt aan de kleine rivier Bille
REICHENWEILER, ftad en flot in de opper*Elfas, in het landfchap Stormarn; het hoort den hertog
tot het graaffchap Mumpelgard behorende.
van Holftein-Gortorp toe.
REICHERSBERG , beroemde proosdy van reguliere
REINE , vlek in het bisdom Hildesheim, aan de
kannunniken van St. Auguftyn, in opper-Beyeren, rivier Innerfte, 3. mylen ten zuid-oolten van Hilniet ver van Scharding.
desheim.
REICHERSHOFEN, lteedje en amt benevens een
REINECK, graaffchap in Franckenland, tuffchen
flot in de opper-Palts, niet ver van den Donau, op het aartsbisdom Ments, het bisdom Wurtsburg, de
den landweg van Ingolftad naar Munchen.
abdy Fulda, en het graaffchap Hanau. Het hoort
REICHSHOFEN, kleine ftad in de neder-Elfas by voor 't grootfte gedeelte de graven van Noftits toe,
Hagenau, den graaf van Hanau toekomende.
het overige den biffchop van Wurtsburg, de graven
REICHSTADT, flot, fteedje en heerlykheid in Bo- van Erpach en Hanau. De hooftftad Reineck legt
hemen , in de Buntslauer kreits, aan de opper-Lufati- aan de rivier Syn en heeft een fterk flot.
fche grenzen, 3. mylen van Zittau , waar op de
REINECZ, in 't Boheems Dusnick, een ftad in
laatfte hertog van Saxen-Lauenburg tot zyn dood het graaffchap Glats in Bohemen.
toe, die 1689. voorviel, ge woont heeft, en naREINENBERG, amt in 't vorftendom Minden in
derhand zyn oudfte dochter de groot-hertogin van Weftphalen, niet ver van de ftad Lubbecke.
Florencen toegekomen heeft.
REINFELD , dorp in het Holfteinfche in de proREICHSTEIN , kleine ftad in 't vorftendom Brieg, vintie Wagrien , dicht daar by is een adelyk
in Sileiien , heeft anno 1709. een Luiterfche kerk hof, daar de hertogin - weduwe van Pleun reïïgekregen. Voor dezen was hier de goud-myn, de deert.
goude ezel genoemt, beroemt.
REINFREW , heerlykheid en kleine ftad in het
REICHWALD, HEILIGEN WALD, groot woud in 't graaffchap Cuningham in zuid-Schotland , aan de
hertogdom Kleef, 't welk zich van 't flot Bergen- rivier Cluyd.
thal tot aan Nimwegen toe uitftrekt.
RF.INHARDSBRON , ftad en amt in Thuringen ,
REIDERLAND, klein landfchap , en omtrent het grenzende aan het Hennebergfche en Eifenachfchc
6de en vruchtbaar/te deel van het graaffchap Emb- gebied, en onder Saxen-Gotha behorende. Voorden in ooft-Vrielland, is voor dezen veel groter dezen was het een beroemt Benediktyner kloofter
geweer!, eer het 1277, den 25. Decemb.de helft over- en abdy.
üroomt wierd : diergelyke watervloed heeft het
REINHARDS W A L D , een der grootfte boffchen 'm
den 25. Decemb. 1717. weer moeten ondergaan , Heften, 4. mylen breed en even zolang, datjaardaar de dyken van de zee doorgebroken wierden, lyks veel aan hout en wild opbrengt.
veel menffchen en vee verdronken, en onbefchryfREINHAUSEN , keurvorftelyk Hannoverfch amt»
lyke fchade veroorzaakt wierd.
huis in 't hertogdom Calenberg, niet ver van de
REIF , zie Riva.
ftad Göm'ngen.
REIFFENBERG, flot en amt in 't ftift Bamberg in
REINHEIM , zie Rhynheim.
Franckenland.
REINPÜTTENBACH, markt-vlek en heerlykheid in
neder»

REL REK. REL.

RÏX.
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RÉL8VIUM,RELEVATIE-GELD in Engeland is wan»
neer een leenman fterft, en een onmondigen zoon
nalaat, zo is de koning tot het 21. jaar voogt , en
neemt al het overfchot, dat niet tot opvoeding des
zoons aangewend word. Daar na wanneer hy de
goederen aanvaart, moet hy noch een zekere fom
naar de ingevoerde tax betalen, want wanneer de
REINSTEIN, zie Rhetnftetn.
vader fterft, is ten eerften het leen vervallen, da«;
RfcipoLTs-KiBCHEN , heerlykheid in de neder- daar na van den zoon weer moet verheft worPaltsby Altsney,de graven van Manderfcheyd toe- den.
komende.
RELIGIE, is de dienft dien men God bewyfL ge>
REIPXIÖ , kleine ftad in de nieuwe-Mark Bran- lyk ook het geloof dat men van God en de godlydenburg , in het Sternbergfche gebied, dicht aan de ke dingen heeft. Maar men noemt ook den valSileiiiche grenzen.
lenen godsdienft met dezen naam. In Portugaal,
R E I S , zie Rais.
Spanjen, Vrankryk en Italien gaat alleen de kathoREJSEACH, marktvlek benevens een pleeg gericht lyke godsdienft in zwang, in de Ooftenrykfche Nein neder-Beyeren, in 't rent-amt Landshut.
derlanden heeft dezelve ook de overhand, en in de
REIS E F F E N D I , of R u s KITAB,IS aan het Turkverenigde provintien als ook in Engeland bloeit «de
fche hof de opper-kancelier , of, gelyk hem an- hervormde godsdienft , evenwel worden 'er ook
dere noemen , de voornaamfte itaats-fecretaris, die Luiterfchen, Menniften , Joden en andere geleden,
een grote menigte van fecretariffen en kancelery- In Duitsland zyn de Luiterfchen , Roomfchen en
fchry vers onder zich heelt, om de keyzerlyke bevelen Gereformeerden aangenomen. In Zwitzerland zyn
©p te Hellen.
de cantons Zurich, Bern, Bafel , Schaffhaufen en
REISSEN, kleine ftad in groot-Polen , een myl de republiek Geneve gereformeert, de cantons
van LiiTa,daar anders de refidentie der graven van Lef- Schweits, U r i , Unterwalden , Freyburg, Lucern
cinsky is, welk fchoon flot de Mofcoviters anno Solothurn, Zug en het Jandfchapje Vaitelin Paus-t
1706. verbrand en verwoeft hebben.
gezint, Appenzell en Glaris zyn gemengt. Zweden
R E I T E , groot welgeboud vlek in Tyrol, aan de . en Denemarken belyden den Luiterfchen godsdienft,
Zwaabfche grenzen,
Polen den Roomfchen, doch zyn 'er ook veelProREITENHASLACH, zie Raittenhaslach.
teftanten en Joden in , en in Ongaryen gaat zo wel,
REKASBURG, kleine ftad benevens een flot in ne- de Paapfche als de Luiterfche in zwang. In Mofder-Stiermarken , i. m. van Rackelsburg.
covien is de Griekfche godsdienft de voornaamfte,
REKENITS, rivier in 't hertogdom Mecklenburg, welken ook enige landfehappen , aan Ongaryen grendie by Ribnits, in den kleinen zeeboezem, dien de zende, toegedaan zyn. De Turken zyn N.ahomeOoft-zee maakt, valt.
taans, gelyk ook de Crimfche Tartaren,doch worRELAIS , mindering, daar van daan hiet ook re- den ook veel Chriltenen en Joden onder hen gelais leggen, waaneer de foldaten zich wegens de duit, wanneer zy grote ichatting opbrengen, fn
brandfchattingen zo lang op een plaats ophouden, Azien en Afrika zyn de inwoners meeft den Matot dat 'er een zekere fom betaalt is.
hom etaanfehen of den Heydenfchen godsdienft toeRELAIS, hiet anders eigentlyk de plaats daar men gedaan , doch worden 'er ook veele Chriltenen aanverfïche paarden of honden heen zend , om ze op getroffen , inzonderheid daar de Europifche natiën
dereys of op de jacht vaardig te hebben, in 't gemeen haar volkplantingen en handel aangelegt hebben. In
zegt men het van het verwifTelen der paarden op America waren de inwoners alle Afgoden-dienaars,
de reys, daar van daan noemt men een verfch poft- doch na dat de Europeers dat land ontdekt hebpaard Cheval de relais.
ben , is het Chriftendom op veel plaatfen voortgeRELAIS, hiet ook het zand of de aarde, die de plant.
lee in 't ebben te rug laat.
RELIGIE-EDICT,wierd het harde plakaatgenaamt,
RELAIS, zie Berme.
RELATA REFERO, betekent ik verhaal wat.en zo dat Ferdinand II. den 6. Maart 1629. te Wenen afik het gehoort heb, zonder dat ik het voor een on- kondigde , waar van de inhoud was dat in 't gantfche H. Roomfche ryk, alle ftiften, praebenden en
feilbare waarheid uitgeef.
RELATIE DOEN, hiet omftandiglyk een zaak ver- goederen , die de proteilanten aan zich gebracht
hadden, zonder enige uitzondering weer hervormt
halen.
RELATIQNS-LANDS-DAGEN IN POLEN, zie Comi- en de Roomfche Geeftelykheid ingeruimt zouden
worden. Waar over kort daar na de Zweedfche intiola.
RELF.GF.REN, is een fpreekwyze die onder deftu- breuk in Duitsland gefchiede, en de 30. jarige oordenten op de academiën in gebruik is, en word de log ontftond, die tot 1648. duurde.
RELIGIE-VRFDE, wierd anno 1555. onder Kareï
gene, dien de raad om zyn misdaden relegeert, voor
een zekeren tyd van de academie gebannen , bin- V. te Augsburg gefloten, uit wiens hoofde die van
nen welken tyd hy zich daar niet meer als een lid deAugsburgfche belydenis volkome vryheid van gods
durft laten zien. Zomtyds word hy met fchande dienft in Duitsland moeten genieten, in het bezit der
gebannen, 't geen relegatio cum infamia genoemt ingetrokke kerk-goederen geruft geiaten worden, en
des pauflen rechtsdwang over de Augsburgfche beword.
RELEVEREN, betekent opbeuren , te recht bren- Jydenis-genoten volkomen weggenomen moet zyn.
V v vv
REgen.
leder-Ooftenryk, aan het Wener-woud, 4. mylen
Van Wenen.
RÏINSBRONN, voogdy in Franckenland , tot het
graaftchap Geyer behorende, en nu na dat die graven uitgeftorven zyn, den koning van PruiiTen toekomende.
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REM. REN;

REL. REM.

RELIGIEUSEN , RELIGIONARÏSSEN ,

hieten

de

geeftelyke munnikën in de kloofters.
RELIGIO

PRUDENTUM ,

DE GODSDIENST DER

REMONSTRANTEN , anders ook ARMINÏANEN ge-

naamt, worden daarom zo genoemt, om dat zy
Anno 1609. den Staten van Holland een remorrftrantie overgaven, waar in 5. artykels hunner leer
begrepen waren. Zie Arminianen,
REMQNSTREREN ,aantonen, bewyzen,voor ogen
(tellen. Waar van daan remonftrantie, een bewys^
voorftelling.
REMONT, kleine ftad in Nuchtland, het Cantors
Freyburg toekomende, in Zwitzerland. Zy voert
den titel van een graaffchap, heeft een hoog bergflot en begrypt verder niets als de ftad Remont en
enige dorpen onder zich.
REMONTEREN,word meeft by de ruitery gebruikt^
en betekent zo veel als een ruiter, die zyn paard
en"geweer verloren heeft, beyde weerom verfchaffen dat hy dienft kan doen.

VERSTANDIGEN, hiet wanneer men mterlyk geen
Godsdienft belyd , maar in zyn hart gelooft wat
men wil. Deze is hedendaags by veel geleerden en
ftaatsluiden in de mode.
RELIQUIEN, ZO worden de beenderen, kleren,
enz. van de heiligen die in de Roomfche kerk gecanonifeert zyn genaamt.
RELLING, dorp in het graaffchap Pinneberg in
Stormarn in het Holfteinfche, den koning van Denemarken toekomende, een myl ten noorden van
Hamburg, waar van daan de Rellinger Heyde den
naam voert.
RELUEREN, een pand weer inloflen.
REMA, kleine Had in 't hertogdom Aofta in PieREMORENTIN, ROMQRENTIN, kleine ftad en oud
mont, waar van de omleggende landftreek het dal
ilot aan de rivier Sauldre in het landfehap Blaifois
Réma hiet.
in Vrankryk, 5 mylen van Orleans.
REMARQUE, een aanmerking.
REMOVEREN, betekent m't gemeen iet ter zyden
REMBDA, heerlykheid en amt",dat na 't afflerven
der graven van Gleichen aan de hertogen van Sa- zetten of uit den weg ruimen: ook iemand van
xen gevallen is, en is het amt 1633. de Univerfiteit zyn amt afzetten.
RhMPART, zie Wal.
van Jena ingelyft, onder 't Saxen-Eyfenachfe geREMSA, zie Kemmiijen.
bied.
REMSTHAL,een zekere landftreek in't hertogdom
REMBOURSEREN, weer opfchieten, betalen.
Wurtemberg in Zwaben, dus naar de kleine rivier
REMEDIEREN, verbeteren, verhelpen.
REMEN, vlek in het graaffchap Ravensberg, daar Rems, die by het dorp Necker-Rems in den Neekar valt, genaamt. Hier groeit goede wyn.
ée Wefer en Werne te zamen lopen.
RBNCHEN, kleine rivier in Zwaben by Offenburg*
REMETINETS, grensvefting in het Windifche land
waar na het Rencher-Loch, daar Turenne 1675,
in ^ngaryen.
van Montecuculi geilagen wierd, genoemt is.
REMILLY, zie Rumilly.
RENCONTRE , ïs een gevecht, wanneer twe of
REMIREMONT, kleine ftad in Lotteringen, aan
het Vogefifch gebergte aan de Moezel. Men vind meer vyanden elkander ontmoeten, en alzo by ge'er 'een beroemde vrouwen abdy, waar in enkele val tegen elkander liaan.
RBNCONTREREN, ontmoeten, aantreffen, vinden.
ftaats-perfonen "gevonden worden, en kunnen deRENDEZ-VOUS , betekent een plaats, daar men
zelve daar weer uitgaan en trouwen, welke vryheid
zich op een beftemden dag en uur moet laten vinevenwel de abdis niet heeft.
REMIREVILLE, flot in Lotteringen, 4.mylen van den , en word inzonderheid van de aangeftelde verNancy.
gaderingen der krygsvolkeren gezegt.
REMISEN, zie 't Natuurk. Woordenb.
RENDINA, aartsbiilchoplyke ftad in Macedonië»
REMISSORIALEN, zyn by de rechtsgeleerden brie- in Griekenland.
ven , waar in de zaak weer aan een ander tot de
RENDLESHAM, ftad in SufFolk in Engeland, aars
executie, gerechtelyke hulp, of verdere voortzet- de rivier Deben.
ting verwezen word.
RENDSBURG, zie Rensburg.
REMITTENT,hiet by de koopluiden die gene,die
R E N E , kleine ftad in Franche Comté in Vrank»
geld door wiflel overmaakt.
ryk.
REMITTEREN, iemand iets by wiflel overmaken:
RENEGAAT, MAMMELUCK, een die het Chriftelyk
ook een fchuld of vordering quytfchelden.
geloof verloogent en een anderen Godsdienft aanREMLINGEN , NEMLINGEN , vlek benevens twe genomen heeft. Inzonderheid word het van die
kaftelen in het graaffchap Caftell in Franckenland, genen gezegt, die tot het Mahometaanfche geloof
3. uren van Wertheim, daar Anno 1710. het bo- zyn overgegaan.
venite flot benevens de kerk en 500. gebouwen afRENEN, kleine ftad en amt in't hertogdom Mee»
gebrand zyn.
klenburg.
RtMUNGEN, kleine ftad en amt aan de rivier
REN FORT, betekent in een zekeren zin krygsRöhn, in het bisdom Wurtsburg in Frankenland.
volk, waar door men verfterkt word.
REMMISSEN, REMSA, reüdentie van een graaflyRENFREW, hooftftad van 't landfehap van den
ke Schönburgfche linie in Meifien, tuiïchen Glau- zeiven naam aan de rivier Cluyd, 2. mylen van
cha en Waldenburg, aan de Schneebergfche Mulde Glascow. De provintie Renfrew legt in zuid-schotin het amt Zwickau gelegen.
land, en word van de rivier Cluyd, de golf van
REMOIS , zo hiet de landftreek om Rheims in Cluyd, en het landfehap Cuningham omringt.
Champagne in Vrankryk, di£ fchonen wyn uitleRENG RI\ T CK, vrouwen klooiier aan de Ëems 'm
vert»
't bisdom Mimiler: heeft een abdis.
REN-

REN;

REN. REO, REP.

RENNES, hooftftad van Bretagne,*daar de rivie"rcn KIe en Vilaine te zamen lopen. Zy dryft goeden koophandel', wyl de rivier Vilaine door de
ftad ftroomt, en men met grote fchuiten uit de zee
kier heen varen kan, maar 1723, is zy dooreen
groten brand by na te enemaal m de afch gelegt,
en zal nu fchoon weer opgeboud worden. Verders is hier een Parlement, en een bisdom, onder
den aartsbiilchop van Tours ftaande.
RENNSTEIG , REINSTEIG , is een

lange en

be-

Toemde weg , die door het gantfche Thuringer
woud tot aan het Boheemiche woud op de hoogfte bergen tot 40. mylen ver zich uitftrekt, zonder
dat men een dorp of ftad on derweeg vind. Het
word van de aangrenzende landsheren door htm
hout-vefters wel onderhouden , en aan weerkanten
vind men verfche bronnen.
R E N O , rivier in Italien, die in het landfchap Fiorentino ontfpringt, en zich tegen over Ferrara in
den Poo ftort.
RENOMMEE, roem, grote naam. Daar van daan
komt gerenommeert, beroemt, berucht, in groot
aanzien.
RENOMSARI, ftad in ooft-Indien in Azien, den
groten Mogol toebehorende, daar v-cel catoen geblykt word.
RENOVEREN, vernieuwen, verbeteren.
RENS, kleine ftad aan den Rhyn, tot het aartsbisdom Ceulen behorende.
RENSBURG, amt, ftad, flot en beroemde vefting
aan den Eyder ftroom, den koning van Denemarken toebehorende, in 't hertogdom Holftein , aan
de Sleeswykfche grenzen. Zy legt 13. mylen van
Lubeck in een moeraffigen grond op een eyland,
?
t welk gemelde ftroom maakt. KoningChriftianus
V. heeft deze plaats de helft vergroot, en enige
heuvels, die de vefting fchaadlyk zyn kunnen, mee
in den ringmuur getrokken.
RENTEN, zyn jaarlykfche inkomften , of van gereed geld, of van vafte goederen, en alzo word die
gene een rentenier genoemt, die alleen van zyn inkomften of renten leeft. Zie Natuurk. Wcordenb.
RENTERY, vlek in de Spaanfche provintie Bifcayen, in 't landfchapje Guipufcoa , tulTchen St. Sebaftiaan en Fuentarabia , waar omtrent zich veel
ongetroude jonge dochters ophouden, die zekere
oude juffers tot haar regentinnen aanftellen, en alzo
een kleine republiek onder zich uitmaken.
RENTKAMERS , worden die collegien genoemt,
waar in rekening van de vorftelyke inkomften en
uitgaven gehouden word , en die deze rekening
doen moeten worden rentmeefters genoemt.
RENTY, kleine en fterke ftad in het graaffchap
Artois,aan den Aa-ftroom, die 1638. van deFranfchen verwocft wierd.
RENTZÏN, kleine ftad in voor-Pommeren in het
hertogdom Wolgaft, tuiïchen Anklam en Grypswalde, 1. myl van Gutskow.
RENUNTIEREN, van zyn recht afftaan. Diergelyke renuntiatie heeft de gemalin van Lodewyk
de XIV. koning van Vrankryk (zynde een Infante
van Spanjen) noch voor haarrrouwen moeten doen,
en daar door zo wel voor zich als voor haar Fran-

707

fche erven van alle vorderingen op de Spaanfche
landen afftand doen.
RENVOY (brieven van) zyn brieven die een overigheid zonder tyd-verzuim en aan veel plaatzen te
gelyk aan de naburige rechters afzend , om een
vluchtenden misdadiger aan te houden, en hem over
te leveren.
REOLE, kleine ftad aan de*rivier Garonne,in het
landfchap Bazadois in Gafcogne.
REPAREREN, verbeteren,vernieuwen,weer goed
maken, herftellen. Daar van daan reparabel, iets
dat te herftellen is.
REPARTEREN, ordentlyk en behoorlyk verdelen.
Daar van daan komt repartitie de uitdeling zo wel
der quartieren als andere zaken, die ordentlyk verdeelt, en iemand toegewezen moeten worden.
RFPAS, de te rug treding, wanneer men weer
te rug reyft. Daar van daan repaiïeren ,weer te rug
keren, den zelven weg weer nemen. Daar van
daan zegt men het leger is gerepafteert, dat is, gekomen daar het vootdezen geweeft is.
v REPEHAM, ftad in Norfolk in Engeland.
REPESIN , eyland in Malabar in ooft-Indien, zo. .
mylen van Cochin, waar op een ftad van den zelven naam ftaat , en de Chriftenen hebben enige
kerken op dit eyland.
REPETEREN, weerhalen, noch eens zeggen. Repetitie herhaling.
REPITSCH, Turks grens-flot en vlek in Croatien,
aan de rivier Unna.
REPLICEREN , tegen inwenden , antwoorden.
Daar van daan repliek, het antwoord op een fchrifi:*
waar in de befchuldigde zyn exceptien ingebracht
heeft.
REPoussEREN,te rug dry ven, afhouden, afweren.'
REPPEN, REPPIN, ftad en amt in de Sternberg-

fche kreits in de nieuwe-Mark-Brandenburg, is eniger maten beveiligt, brouwt goed bier, en maakt
fraaje lakens.
REPR^SENTARÏUS ,

VOORTREFLYKE

REPR^SEN-

TARIUS, zo wierd de keyzerlyke commiftaris genaamt, die in maam van keyzer Jozefus de hulde
op den ryksdag te Regensburg in 't jaar 1705. ontfing.
REPR^ESENTATIONIS J U S , word in erffenifTen genaamt, wanneer met de kinderen in den eerften
graad ook kinds-kinderen vaneen overleden zoon
of dochter overig zyn, die van de erffenis niet uitgefloten worden, maar het deel bekomen dat hun
vader of moeder, zo die noch in 't leven waren ,
erflyk hadden moeten genieten. Dit recht heeft in
Saxen geen plaats.
REPRESSAILLE , is een buiten gewoon dwangmiddel, waar door een hoge overigheid zich van
de zaken of onderdanen van andere overigheden
meefter maakt, wanneer haar of haar onderdanen
door die overigheid geweld aangedaan, of recht
ge weigert is.
REPRIMANDE, een verwyt, reprimanderen, bekyven.
REPRISE , is een fchip , dat, wanneer het pas
door den vyand genomen is, door de andere party
weerom genomen word.
V v v v z
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RES.

RESCOW, hertogdom in weft-Mofcovien aan de
REPROCHEREN verwyten, reproche verwyt
REPS,KÖHAIOM,grote en fchone maarope plaats Litthaufche grenzen, 't welk groot en vruchtbaar
in Zevenbergen tuflchen Croonftad en Schasburg, is. De hooftitad Refcow heeft twe houte kaftekn.
heeft een fraai bergflot, en Duitfche inwoners.
RESCRIPT , is een fchrift waar in een overheer
R P Ï O N , ftad in Darbyshire in Engeland.
REPUBLICQUEINEN, zvn luiden, welke de koning- op verzoek der onder-overigheid iets beüuit en zyn
tyke macht haten, of geen onbepaalt gezag in de mening te rug fchryft,
RESERVATA DES ROOMSCHEN KEYZERS, zyn rechrepubliek invoeren willen. In Engeland zyn de zo
genaamde Republicqueinen van Olivier Cromwels ten der majelteit, die den keyzer enkel en alleen
aanhangers en de rebellen van dien tyd overgeble- in 't Roomfche ryk toekomen, by voorbeeld Panis
ven. Zy beftaan uit enige Presbyterianen en uit alle brieven te vergunnen, den hogen en lagen adel
independenten in 't koningryk, maar dewyl zy al- te fchenken , ryksdagen uit te fchryven, akademien
leen niets kunnen uitrechten, zo hangen zy in de en jaarmiiïen op te rechten ,vaan-fcepter-en fcwaartftaatswiflelingen de Whigs aan „ gelyk de Jacobiten lenen te vergunnen , uitfpraak over den ftjydigen
de Torrys , om derzelver party fterker te ma- rang tuflchen de ryks-vorften te doen, het hoogfte
recht te adminiftreren , privilegiën van niet te apken.
REPUBLIEC , is in 't gemeen een genoodfchap, pelleren te verlenen , difpenfatien aan lyf»eer, goed
waar in overheden en onderdanen zyn. Maar in en ouderdom te vergunnen, doorgaande generale
een zekeren zin is het een regerings wyze, waarin rykspoften aan te ftellen, ftapel-recht te verlenen,
of de voornaamften alleen of de gilde-meeflers des enz.
volks met hun gildens naar hun eigen wetten en
RESERVATIO MENTALIS, is een l e e r , die eerii
rechten regeren.
voor hondert jaaren op de baan gebracht is, volgens
REPULS , een weigerig antwoord , een blaauwe dewelke een perfoon, dit voor de overigheid Haat,
fcheen.
en met ede de waarheid zeggen moet, toegeftaan
REPY-LETTER, is in Engeland een zeker brief, word iets anders met den mond te bekennen , [als
waar in de koning beveelt de executie van een ge- met het hart te geloven. By voorbeeld een misdavangen zo lang uit teftellen, tot dat men meerder diger wierd op een openbaren moord , verradery
en beter kennis van zyn befchuldiging gekregen of zamenzwenng betrapt, en van den rechter gevraagt of hy die misdaad begaan had ? zo kan hy
heeft.
RfcquENA, fraaie ftad in nieuw-Caftilien, aan de uit kracht van die leer deze openbare daadloogchenen, en in zyn hart denken dat hy 't niet gedaan
grenzen van het koningryk Valentia.
R I Q U E S T , REQJJETE, is zo veel als een fmeek- heeft, naamlyk dat hy den rechter bekennen wil.
fchrift, dat men aan den vorit of overigheid wegens Dit fchaadlyk leerltuk heeft inzonderheid by het
zekere zaken inlevert. In het parlement van Parys buskruid-verraad in Engeland onder Jacob I. met
zyn eige requeft-meefters , die diergelyke fmeek- den daar over ter dood gebrachten Jeluiet Pater Garfchriften doorlopen, en de vergadering hun gevoe- net veel gefchil, en de rechters ongelooflyke moeite veroorzaakt.
len daar over zeggen moeten.
REQUIENS, L'ISLE DE REQUIENS, HET HONDEN

RESERVATUM ECCLESIASTICUM, is een geeftelyk

voorbeding, volgens 't welke en uit kracht van den
ÏYLAND, een eyland in de Stille zee in America.
REQUIREREN , eiiïchen, vorderen. Dit woord religie-vrede 1555. een katholy.ke biffchop of preword in 't gemeen gebruikt, wanneer ' e r een no- laat, wanneer hy de Augsburgfche belydenis aantaris pubiiecq benevens twe of meer getuigen van neemt, zyn waardigheid en inkomen moet laten
iemand geeifcht word, om de zekerheid vaneen varen, ook dat geen wereld|yk vorit eenige geeftezaak of handeling door hun getuigenis te bekrachti- lyke goederen aan zich treklen en ze feculanferen
zou, 't welk naderhand grote aanleyding tot den
gen.
RÏQUISITA, toebehorige zaken, die tot uitvoe- 30. jarigen oorlog gegeven heeft, tot eindlyk in
den Weitphaalfchen vrede de zaak verholpen wierd.
ring van een zaak vereifcht worden.
RESERVE, hiet de achterhoede van een leger, of
RERONE,kleine rivier in 't Venetiaanfche gebied,
de troepen die achter de linie ftaan.
flie zich in de rivier Bachiglione ontlaft.
RESAVA , ilot in Servien in Ongaryen , aan een RESERVE,hiet ook naar den ftyl der pauflykekarivier van den zelven naam, die zich in deMorava mer, een zeker recht, dat de paus aan zich behoud^
om een geeftlyk beneficie naar zyn believen zonder
ftort: niet ver van NilTa gelegen.
RESCH, hooftiïad der provintie Kilan in Perzien goedkeuring van de gene, die de collatie heeft , te
begeven. Zulk een refcrve is of perpetuelle, dat i s ,
aan de Cafpifche zee.
RESCONTRE, RESCONTER , de affchryving van beruft op allepaufen en derzelver navolgers, of temgeld of van de wille!, en dit is een zonderlinge wy- porelle, wanneer 'er niemand als de tegenwoordig
ze van betaling, die op de plaatfen daar koopmans levende paus iets op te zeggen heeft.
RESERVEREN, een recht of iets anders aan zich
beurfen , jaarmarckten of miffen zyn, na 't eindigen
der zelve, wanneer de bctaalweek ingetreden is, mee- behouden.
RESIDENT, is een perfoon,die de zaken van een
ftentyds zonder geld door affchryven gefchied. Daar
van daan refcontéren affchry ven, tegen of met el- koning, vorit, of republiek aan andere hoven of
kander afrekenen, ook de betaling door een aflï-T- plaatzen waarneemt. Hy geniet de beicherming
nane doen, Zie Natuurt, WoonUnb*
° van het recht der volkeren wel, maar is doch weiin-

RES.
tiiger als een afgezant en een envoyé , en heeft
geen reprefenterent karakter.
RESIDENTIE, is de dadt waar in een voril zyn
hof houd.
RESIGNEREN, den dienft opzeggen en afleggen.
Daar van daan refignatie de arlland, opzegging, en
refignatio judicialis, de gerechtlyke opzegging van
een leen.
RESUIEREN, te rug treden, van een koop of ander contrad: afftaan.
RESISTENTIE, weerdand, weerdreving.
RES JUDICATA, Met een vonnis of rechterlyke
uitfpraak, die door geen appel of uitflel omver kan
gefloten worden.
RESLA , ftad en flöt in Wermeland, by het meir
Zain in 't Poolfch-Pruiflen.
RES LITÏGIOSA, een drydige zaak, die noch by
den rechter hangt en onuitgemaakt is.
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RESTRICTIE, beding, bepaling, redringeren,bepalen.
RESULTAAT, is zo veel als de werking , of het
gevolg dat uit een zaak ontftaat. By voorbeeld het
refultaat van een vergadering, beraadflaging, gefchil
enz.
RETABLEREN, weer in den rechten ftand brengen , alzo zegt men van de Hugenoten die wegens
den godsdiend uit Vrankryk verdreven zyn, dat zy
in andere landen hun retabliflement gevonden hebben , dat is gelegenheid om zich ter neer te zetten
en hun hantering te dryven.
RETARDAAT , is een achtefdal dat iemand aan
fchattingen of beladingen het vorige jaar is fchuldig
gebleven.
RETARDEREN, ophouden, hindernis toebrengen,
in het lange pak deken. Daarvan retardidementuitftel; vertraging.
RETEL,RHETEL,hooftdad van het IandfchapReRESOLUUT , GERESOLVEERT, word van de foldaten gezegt die moedig en dapper zyn. Een man telois aan de rivier Aifne.
RETELOIS, landfehap,benevens den titel vaneen
van refolutie is die gene, die overal in een gaauw befluit weet te nemen, en zich door geen fchrik in hertogdom in Champagne, aan de grenzen van Luxemburg en Luik gelegen. Het voert den titel van
wanorder laat brengen.
RESOUZE, kleine rivier in de provintie Brede , een hertoglyk pairfchap, en komt tegenwoordig dm
die zich niet ver van Pont de Vaux in de Saone hertog van Mazarin toe.
Hort.
RETENTIONIS JUS, een recht, waar door men
RESPECTIVE , in zeker opzicht.
iets mag inhouden, tot dat men wegens zyn eifch
RESPIREREN , adem halen, weer krachten kry- voldaan is. Diergelyke heeft een weduwe in haar .
gen.
verdorven mans goederen, tot zy wegens haar inRESPONSABEL, hiet de gene die ergens borg voor gebrachte goederen te vrede gedelt is.
RETHEN, amthuis en deedje aan de Aller, in 't
gebleven is, en voor een zaak indaan en verantZellifche gebied, onder de Walsrodifche infpeclie ,
woorden moet.
RESPONS-CELDER. De Malthefer of Johanniter- en na de dood des hertogs van Zei den keurvord
orde verdeelt zich in 8. natiën, die men fpraken of van Hannover toekomende, heeft rontom een vruchttongen noemt, en ieder derzeive verdeelt zich weer baar land, en driederly inwoners, naamlyk 1. burin haar prioraten. Ieder prior in de acht tongen is gers, 2. amt-voorburgers, en 3. jonkeren-voorburverbonden jaarlyks een deel zyner inkomden naar gers, in betrachting dat 10. adelyke geflachten daar
Malta den groot-meefter toe te zenden , en dit noemt hun vrye adelyke burghoven in hebben.
RETHWISCH , Hot in 1 hertogdom Stormarn in 't
men refpons gelder.
RESPONSORIUM in de kerk is, wanneer de prie- Holdeinfche, niet ver van Oldeflo, daar een uitgefter of heteene koor een bybelfpreuk , pfalm of dier- deelde hertog van de Holdein-Sonderburgfche linie
gelyken begint te zingen of te bidden , en het an- van Pleun refideert. Hy hiet Johannes ErnedusFerdere koor met de overige daar toebehorende woor- dinandus, geboren den 4, Dec. 1684. is een grande
van Spanje, den Roomfchen Godsdiend teegedaan,
den altyd antwoord.
RESPONSUM, is een fchriftelyk antwoord, dat de en wil tegenwoordig in het Pleunfche opvolgen. Zyn
faculteiten op academiën en de fchepensbanken op gemalin Maria Celedina van Merode , dochter van
Claudius Francifcus van Trelong , getrouwt 1703.
zekere toegezonde vragen mededelen.
en gefcheyden 1713. dierf den 24- Nov. 1725. Zie
RF. ss WA , zie Refava.
Pleun.
RESSENTIMENT, wraak, gevoeligheid.
RESSUND, vlek in de provintie Jempterland in
RETIMO, Turfche beveiligde dad op het eyland
Zweden, 9. mylen ten ooften van Doeve.
Candia, benevens een Citadel en goede haven, Zy
RESTE,ZO worden de drie bevelen genoemt, die is de hooftdad van het gebied Retimo, dat een van
de koning van Polen aan de ftanden des ryks, de de vier provintien van dit eyland is.
RETIRADE , hiet in den oorlog wanneer een comfenatoren , den adel en de ryks*deden iaat afgaan ,
en hen beroept om binnen een maand te verichy- manderendèn officier een machtiger vyand op zy
heeft, met wien hy zonder ogenfchynlyk verlies niet
nen.
RESTITUTIO IN INTEGRUM, hiet de herftelling in vechten kan, maar op de verdandigdeen beitewyden vorigen flaat, wanneer iemand wegens minder- ze zyn retirade neemt, dat is, te rug trekt , en of
jarigheid^ afwezigheid , oorlog of andere toevallen met het hooft-leger conjnngeert, of zich onder het
zyn recht niet heeft kunnen vervolgen , en alzo gefchut ener velling zoekt in veiligheyd te deldaar door te kóit gekomen is, en fchade geleden len.
RETIRADE, IS een foort van een retrencbement
heeft.
RESTOW , üad in het Way woodfehad Rufïlen in Po- of verfchanffing, die in een BaiHon of ander werk
" '"'
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gelen,
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gemaakt word, wanneer de vyand den grond van
voet tot voet winnen wil, na dat de eerfte defenfien reeds verloren gegaan zyn. Zy heeft een bontwering , wiens facen een binnenwaarts lopenden
hoek uitmaken. Zie Mathem. Woördenb _
RETIRADE , hiet ook in voorname huizen een
vertrekje of plaats daar men alleen zyn kan, zonder van iemand gehindert te worden
RETÏRE, eenzaam, ingetogen enftil.
RETORBIO, kleine ftad op een heuvel, niet ver
van Voghera', in de Milaneefche provintie PavefaRETORQUEREN , hiet in den burgerlyken zin ,
wanneer .iemand , die van een ander fchimpelyk
niet woorden aangetaft is, gelyk met gelyk vergeld, en hem op dezelve wys weer beichimpt, 't
welk een retorfie genaamt word.
RETOUR, wederkomft, wederkering. Daar van
daan komt retourneren, weerom en te rug keren.
RETOUR,

HANDEL OP RETOUR , betekent een

weerom zending vankoop-waren die men niet verkopen kan. Zie Natuurk. Woördenb.
RETOUR -SCHEPEN , noemt men hier in Holland
die gene, die uit ooft-Indien weer te rug naar huis
keren.
RETRACTATIO, is een herroeping van het gene,
dat men te voren ingegaan en gefloten heeft. Zie
, Natuurk. Woördenb.

RET. REV.
vloot in deze haven, maar tegenwoordig• bevihdei
zich de mecfte fchepen te Reval.
R E T Z , R E E T Z , RECKAU, kleine ftad en amt aan

de rivier Irma, i n d e nieuwe-Marck-Brandenburg,
aan de Pommerfche grenzen.
RETZ , kleine ftad in de opper-Palts, in 't rentamt Amberg, aan de rivier Schwartsbach, 2, myl
van Wald-Munchen.
R E T Z , kleine welgeboude ftad in neder-Ooftenryk, naar den kant van Munchen t o e , 2. mylen
van Znoym.
R E T Z , hertogdom aan de Gafconfche-zee inBre«
tagne.
RETZAT, rivier in het Markgraaffchap Anfpach,
d\Q daar na de Regnits genoemt word, en by de
ftad Onoltsbach de rivier Onoltsbach, waar naar de
ftad genoemt is, in neemt.
REVANGE, RtvENCHE, weerwraak. Zich revangeren, zich wreken.
REVEILLE, DIANE , dag-waak , morgen-waak,

zekere trommelflag die in 't krieken van den dag
eer de poort open gaat van ieder tamboer voor zyn
Corps de Garde of op de wal, daar het Corps de
Garde is, gegeven word.
REVEKOHL, is een^hoog gebergte in achter-Pommeren.
REVEL,beveiligde ftad in Piemont aan de Alpen*
benevens een Hot op een zeer hogen berg.

REVEL, REVAL, in 't Mofcovifch Kaliwan, beR E T R A I T E , zie Berme.
veiligde hooftftad in de Lyflandfche provintie EfthRETRAITE, zie Tap toeflaan.
RtTRANC'HEMENT of VI;RSCHANSSING , is een met land, en een beroemde koopftad aan den Finland-

een borftwering voorzien gracht,ook de met aarde fchen zee-boezem , was voordezen de refidentiebedekte takkeboflen, fchanskorven en al het gene dat plaats des koninglyken Zweedi'chen gouverneurs,
een poft verfchanft of beveiligt, en voor de vyand- en heeft een fterk ilot op een hoge en ronde rots,
lyke aanvallen dekken kan. Inzonderheid hiet een gelyk ook een vöortreflyke haven, daar de Czaarretrenchement in de veftingbouvv een zulk werk, fche vloot tegenwoordig den meeften tyd legt. Zy
dat men achter een ander.veftingwerk, 't welk van heeft ook een confiftorie en een bifïchop en de inden vyand eer aangegrepen word, aanlegt, op dat, woners zyn den Luiterfchen Godsdienft toegedaan.
wanneer dit van den vyand ingenomen is , men De ftraten zyn zuiver, maar wat ongelyk. Anno
zich als dan in het ander begeven en op nieuws 1684. is de prachtige Domkerk door den Donder
verweren moge. By voorbeeld wanneer de vyand in brand geraakt , en benevens 200. huizen vereen ftuk van een bolwerk door .mynen heeft laten woeft. Deze plaats was voordezen een van de befte
fpringen, en poft daar op gevat, zo overlaat men Hanfee-fteden, en heeft daar van daan noch hehem darom het gantfche bolwerk niet, maar maakt dendaags een oud ftapel-recht, dat in verfcheyde
achter het ingenomen deel een nieuwe linie of vredens-traktaten en contracten tuflchen Mofcovien
tangwerk enz. en weert zich op nieuws, dan hiet en Zweden bekrachtigt is. De Mofcoviten belegerdeze linie of Tenaille, door 't welk het ingenomen den het 1710. en veroverden het den 10. Odtober
deel des bolwerks van het overige afgefneden word, van 't gemelde jaar met accoord. Haar privilegiën
een retranchement. Zie Mathemat. Woördenb.
wierden haar als een vryftad in kerkelyke , poliRETTORE,ZO word de opperfte regent der repub- tieke en koopzaken door den Czaar Petrus I. beliek Ragufa genaamt, wiens heerfchappy maar een veiligt, en ook dat gene, wat haar de kroon Zwemaand duurt.
den ontnomen had, als het eyland Nargho en WulifRETUSARI , klein onvruchtbaar eyland in den fund, benevens de ftrand- en andere naafte dorpen,
Finlandfchen zeeboezem , dicht aan Ingermanland, gelyk ook de voorftad Teunisberg, weer ingeruimt,
6. mylen van Petersburg, den Czaar toekomende. en in de Nyftadfche vrede 1711. is zy benevens
Voor dezen woonden hier maar enige arme vis- gants Lyfland den Czaar voor eeuwig overgelaten.
fchers o p , maar tegenwoordig heeft het een vlek Anno 1710. wierd zy fterk van de peft aangetaft,
van houte huizen, en niet ver daar van daan zuid- dat van 50000. menfehen qualyk 3000. overbleven.
waarts op een zandbank een fterk kafteel en haven, De regering is Democratilch (een volks regering)
Croon-flot genaamt, 't welk de voormuur van Pe- en moet in gewichtige zaken de overigheid de voortersburg is, waar door benevens de batteryen op naamfte des volks mee om raad vragen.
het eyland, de Nieva-ftroom en de vaart naar PeREVEL , ftad in Vrankryk, in het bisdom van
tersburg gedekt word. * Voordezen lag de Czaarfche Lavaur in opper-Languedoc.
REVE»

REV.
REVENUES, jaarlykfche inkomflen van goederen,
traktamenten, capitalen, enz.
REVERE, kleine beveiligde ftad in 't hertogdom
Mantua, aan den Poo-ftroom in Italien.
REVERENDE, zo word by de geeftelykenhet lange
zwarte opperkleed genaamt, dat zy dragen.
REVERENTIE MAKEN, word van een minder ge-

zegt, wanneer hy een man van meer ltaat eerbied
betoont.
REVERMONT, zeker gebied in Vrankryk in het
landfchap Brefie, van Pontdain tot aan Coligny.
REVERS, REVERSALIEN, fchriftelyke verzekering

die men geeft, dat het geen wat men gedaan heeft
een ander niet tot nadeel {trekken zal, dat men iets
doen of laten zal, dat men van iemand niets anders als alles goets weet.
REVEUE , hiet een monftering of bezichtiging des
krygsvolks, wanneer zy geteit of opgefchreven worden.
REVIDEREN, noch eens overzien , als wanneer
men een druk ten twedenmaal corrigert, dat word
revideren genaamt.
RE VIN, kleine ftad aan de Maas op de grenzen
van Champagne en Henegouwen, 3. mylen van
Charlevüle, de kroon Vrankryk toekomende.
REVISIE, is in Holland , wanneer een van de
partyen niet te vreden is met de fententie door den
hogen raad gegeven, kan hy by requeft verzoeken
dat de Hukken noch eens nagezien mogen worden,
bewerende dat 'er een mifïlag begaan is, in welk
geval hem 7. rechtsgeleerden toegevoegt worden,
meeftentyds de peniioiiariflen der lieden, welke de
ftukken van het voorfchreven proces helpen nazien.
Deze revifie moet binnen twe jaren na het gegeven
vonnis van den hogen raad verzocht worden, en
die het verzoekt moet in de griffie van den voorfchreven hogen raad zo veel penningen m bewaring
leggen , als 't den hove goed dunken zal om de
vacatien van de toegevoegde rechters te betalen.
REUNIE-KAMER, wierd door den vorigen koning
van Vrankryk 1681. in Mets en Brifach opgerecht,
die de pretenfien der kroon Vrankryk op de Duitfche pro vintien zou onderzoeken, wat voor landen
in oude tyden van de drie bisdommen Mets, Toul
en Verdun in Lotteringen, ook van het landfchap
Elfas afhankelyk waren geweell , en nu dezelve
weer ingelyft moeiten worden.
REVOCATORIA , zyn de landsvorftlyke uitfchryvingen, wanneer de leenfluiden en onderdanen uit
vreemde krygsdienil te rug geroepen worden.
REVOCEREN , herroepen, te rug eiffchen , ook rzyn
woord en belofte, die men van te vooren gegeven
heeft, weer in den hals halen en niet gelden laten.
REVOLTE, opftand, oproer, muitery.
REVOLUTIE, wrord van een land gezegt,wanneer
het zelve een aanzienlyke verandering in de regering en politieke zaken geleden heeft.
REUS, kleine ftad in Catalonien, 3. mylen ten
weften van Tarragona.
REUSENGEBERÜTE, een groot gebergte tuffchen
Bohemen en het vorftendom Jauer. Het fcheyd
Bohemen en inzonderheid de Koninggratfer en
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Buntfler-kreits van Sileiien en opper-Lufatien, en
op het zelve zyn beroemde bergwerken geweeft.
Daar op is ook een andere berg, op Boheemfchen
grond, de Ketel genaamt, waar achter de Duivels
grond, met de Duivels weyde, als ook de Johannes bron te vinden is, waar heen op St. Jan veel
luiden bedevaart houden, en daar uit drinken, om
gezond daar door te worden. Het is ook wegens
het fpook , de Riebenzahl genaamt, beroemt.
REUSSEN , de graven Reuilen van Plauen delen
zich in twe hooftlinien, naamlyk in de oude en de
jonge. De oude beftaat weer uit 2. linien, welke
zyn de opper-Graitzrfche en neder-Graitzifche, de neder-Graitzifche begreep voordezen 3. linien, naamlyk
de Burgifche, neder-Graitzifche en Rothenthalfche,
evenwel zyn de eerfte en derde weer uitgeitorven.
De jongere linie beiïaat uit 4. andere, naamlyk uit
de Gerifche , Schlaitzifche , Lobeniteinfche en Ebersdorffche, waar van zich de Schlaitiïfche weer
in Schlaits en Köfterits verdeelt heeft. Lobenftein.
heeft tegenwoordig een tak te Selbits. Dit rykgraaflyk gellacht is een der oudite in Duitfland ,
maar wyl zich de graven dikwils in buitenlantfche
krygsdienften begeven hebben, en maar den titel
van baron hebben laten geven, zo hebben zy hun
ouden graaflyken ltaat en waardigheid uit deze en
andere oorzaken Anno 1673. door den keyzer laten vernieuwen. Zy voeren alle den naam van
Hendrik, dien zy ter ere en gedachtenis van hun
neef keyzer Hendrik IV. aangenomen hebben. De
graaflyke goederen leggen in Ootter- en Voogtland,
en zyn de fteden en amten Burg, Cöfterits, Dölau, Ebersdorf, Gera, Graits, Hirfchberg, Lobenftein, Löhma , Langenberg, Pofteritein, Rothenthal, Reichenfels, Schlaits en Saltsburg.
RBUSSEN , zie Reijjen,

REUSSEREN, in een zaak gelukkig zyn, en het
gewenfchte oogmerk bereyken.
REUTENBURG,flot en heerlykheid in neder-Crain,
3. mylen van Rudolph'swerth.
RKUTLINGEN, vrye ryksftad aan de kleine rivier
Efchits in 't hertogdom Wurtemberg, onder wiens
befcherming zy ook ftaat. Zy legt een myl van
Tubingen, en men vind daar omtrent veel papierkruid- en andere molens, ook heeft zy het privilegie, dat de gene, die by ongeluk een manilag begaan hebben, daar zeker kunnen zyn.
REVUE, zie Reveue,
REUX, zie Roeux,

REYDE, veiling aan de rivier Eems, in de provintie Groningen.
REYDERLAND, zie 'Reiderland.

REYGATE, iiad in Surrey in Engeland, die twe
gedeputeerden in 't Parlement zend.
REYN, Cillercienfer-klooiter in Stiermarken, niet
ver van Giats.
REYSSEN, zie Reiffèn,

REZAN , hertogdom in weft-Mofcovien , langs
de rivier Occa, dat zeer volkryk en vruchtbaar,
maar meteen de invallen der Tartaren zeer onderworpen is. De hooftilad Rezan legt niet ver van
de rivier Occa, en heeft een aaitsbilTchop, doch
is tegenwoordig maar een open markt-vlek, na dat
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zet hebben. De hooftilad Rhodus legt op cenhetrvel, en half in de vlakte aan de zee. Zy heefteen
aartsbiflchop, begrypt 3. Italiaanfche mylen in den
omtrek, is beveiligt f en heeft een goede haven„
wiens ingang van beyde kanten met rotzen omringt,
en met torens voorzien is. Voor 't overige heeft
zy muren en twe grachten, maar aan den kant van
het kafteel drie. Zy word van Turken en JodeE
bewoont, en de Griekfche Chriftenen is maar ge»
oorlooft in de voorrieden en op de Landhuizen te
wonen.
R H E A U , zie Reau.
RHÖN , matige rivier in Franckenland , die zich
RHEBURG, fteedje en amt in t Bronswyklche,4. in den Mayn itort.
mylen van Hannover.
RHONE, een der grootfte rivieren van Vrankryk,
RHEDA , ftad en flot benevens den titel van een die aan de grenzen der Italiaanfche landvoogdyen
heerlykheid in het graaffchap Tecklenburg, aan de der Zwitzers op den berg la Fourche dicht aan St.
rivier Embs.
Gothardsberg ontfpringt, door het meir van GeneRHHDA, zie Rotkan,
ve loopt, by Lion de Saone in neemt, en zich door
RHF.DE, REEDE, is een zekere plaats in zee,niet verlcheyde monden, die men Gras noemt , in de
ver van den oever, daar de fchepen voor anker leg- Middelantfche-zee ontlaft.
gen , en voor den een of den anderen wind veilig
RHOTbRAM, ftad in Yorckshire in Engeland.
zyn kunnen. Hier leggen ook gemeenlyk de fcheRHUME, rivier in 't vorftendom Grubenhagen ,*
pen voor anker, als zy op den wind of den vloed die uit het meir Ochfenpfuhl genaamt byhet fteedje
wachten om de haven in te lopen.
Hertsberg ontfpringt, en zich beneden Northeimin
RHEGGIO, zie Reggio,
de Leine ftort.
RHEIMS, eender oudfte en voornaamfte fteden
RHUMSPRiNG,ilot aan de Bronswykfche Grubenvan Vrankryk, aan de rivier Vtih in Champagne. hagenfche grenzen , den hertog van Weiniar toeZy heeft een bailluagie, prefidiaal , univerfiteit en komende.
aartsbisdom, wiens aartsbiflchop de eerfte of voorRHYN , rivier in de middel-Mark Brandenburg 9_
naamfte hertog en pair van Vrankryk is die den ko- die zich by deftadRhynau in de Havel ontlaft , en met
ning met die oli zalft, die in de H. vies bewaart deze eindlyk in de Elve valt.
word, welke een duif by de kroning van ClodoRHYN, de grootfte en voornaamfte rivier in Duits *
veus L uit den hemel word gezegt gebracht te land, die twe bronnen op den St. Gothardsberg in
hebben.
Graauwbunderland heeft, waar van de noordlyke
RHENE, zie Rhyne.
de opper-Rhyn, de zuidelyke de neder-Rhyn geRHENEN , kleine ftad ter rechte hand van den naamt word, en zy verenigen zich noch in gemelRhyn in de provintie van Utrecht, aan de Gelder- de Grauwbunderland by Rezuns, 4. Italiaanfche myfche grenzen.
len boven Chur, waar op deze rivier door de BoRHENIA , een van de Cycladifche kleine eylanden den-zee ftroomt, en by Ments den Meyn, by Coin den Archipel.
blents de Moezel in neemt. By Schenkenschans in
RHENS, oud fteedje aan den Rhyn , tegen over Gelderland verdeelt zy zich in twe armen , waar
Braubach.
van de een ,die ter linken loopt, de Waal genaamt
RHETIA , was voor dezen een groot landfchap word, en zich te Worcum in de Maas ftort, de anin Duitsland, daar tegenwoordig het Graauwbund- dere arm verdeelt zich weer in twe armen , waar
ter land benevens een ftuk van Zwitzerland legt. van die ter rechter hand onder den naam van den
RHINAU , zie Rhynau.
nieuwen Yflel zich by Duisburg in de oude Yflel
RHING AU, zeker gebied in het aartsbisdom Ments, giet, maar de linke arm behoud den naam van Rhyn,
langs de beyde oevers van den Rhyn, tuflchen het en deelt zich weer by Wyck te Duurftede , daar
graaffchap Catzenellebogen, Diets, Wetterau, Ments, dan de arm ter linken de Leek genaamt word, en
en Bingen.
zich boven Rotterdam in de Maas giet, de andere
RHINSBERG , zie Rhymberg.
behoud den naam van Rhyn, en deelt zich in de
R H O , vlek aan de rivier Olana , niet ver van grachten der ftad Utrecht in twee armen, waaronde ftad Milaan, hoort de graven van Vifconti toe, der die ter rechten by Muiden in de Zuider zee valt,
en heeft een zeer fchone kerk délla Madonna Mi- en de Vecht genaamt word , de andere arm hiet
raculoia genaamt, die fterk van vreemdelingen be- noch de Rhyn , en verheft zich beneden Leyden
zocht word.
by Katwyk in 't Zand.
RHO DUS , Turkfch eyland in de Middelantfche-zee,
RHYN RHIN, kleine rivier die in 't hertogdomMeck"
tuflchen de eylanden Candia en Cyprus in Azien , dat lenburg by Rhylisberg ontfpringt , door Moeraflen
de ridders van St. Jan den Saracenen afnamen, na dat naar Linum en Fehrbelhn loopt, en in de Havel
zy het beloofde land en Jeruzalem weer verloren had- valt.
den , en wierden daar van daan ridders vanRhodus geRHYNAU , kleine ftad aan de rivier Rhyn in de
naamt.Zy hebben het zelve ook tot anno i^iz-bezettn, middel-Mark-Burdenburg.niet ver van daar gemelwanneer de Turken het hun weer hebben afgeno- de ftroom in de Havel valt,
men , waar op zy zich op het eyland Malta neergeRHYtf,
de Tartaren dezelve Anno 1668. te enemaal verwoeft hebben.
.,. „
REZU NS , RAÏUNS f flot en hccrlykheid m Graauwbundterland, in het Graauwebundt, daar de boven
en neder Rhyn te xamen loopt, tuflchen Chur
en Furltenau , het aartshuis Ooftenryk toekomende.
R H A , zie Wolga.
.
RHADEN, kleine ftad en amt m het graaffchap
Waldeck in Weftphalen.

RHY,
RniNj BB OPPER-RHYNSCHE KREITS, is een van

de tien kreirfen des H. Roomfchen ryks, tot dezelve behoort Heden. Wetteravien , de vorftlyke abdyFulda, de bisdommen Worms, Spier, Straatsburg en Bafel, de Johans-Meefter, de geweze ryksfteden in de Elfas t Weftryk, Loiteringen , Savoyen, de Rhynfche prelaten,het hertogdom Tweebruggen, en de graaffchappen Sponheim, SaarbruckenTFalckenftein en Lciningen,de landen dervorïten van NaiJau, de graaffchappen Solms, Hanau,
Ifenburg, Sayn, Wied, Witgenüein, Hatsfeld en
Waldeck , en de Ryks-fteden Franckfort aan den
Meyn, Friedberg , Wetslar en Gelnhauien. De
kreits-diredteurs zyn de biiichop van Worms, en de
keurvorft van de Palts.
RHYN s BE NEDER-RHYNSCHE OF KEORVORSTE-

LYKE KREITS, is een van cie tien kreitfen des H.

hege rots. Dexe vefting hooit het huis van HeflcaRhynfels toe, maar het huis van Heffen-Caflel pretendeert het bezettings recht, en daar is een dubbele
Rhyntol In 't jaar 1692. belegerden de Franfchen
deze plaats, maar wierden van de Heften met verlies weer te rug gedreven. Anno 1702. wierdenzo
wel de Cats als ook Rhynfels door de Heflen-Caffelfche troepen ingenomen 9 en met garnizoen belegt, ook is in den Utrechtfchen vrede 1713. het
bezettings-recht het huis Caffel toegewezen , waar
tegen zich evenwel de landgraaf van Heffen-Rhynfels op het ryks-convenr te Regensburg hevig bezwaart heeft, en het aan 't keyzerlyke hof zo ver
gebracht,dat Heften-Caflel deze veiling anno 1719»
aan Heffen-Rhyn fels heeft moeten afttaan. Voor
't overige behoort tot de Heften-Rhynfelfche landsportie het neder-graaffchap Catzenellebogen,behalven
Braubach dat Hellen-Darmftadt toekomt,gelykook
in neder-Heflen de fteden, amten en heerlykheden
Rotenburg, Wanfricd, Efchwege en Sontra, waar
in den landgraaf van Heflen-Caflel de contributien,
het territoriale recht, en het recht om de geeftlyke amten te begeven toekomen. Deze Rhynfelfche
linie verdeelt zich weer in de Rotenburgfche en
Wanfriedfche takken, waar van ieder op zyn eigen
naam kan gezien worden.

R omichen ryks , en begrypt de aartsbisdommen
Ments, Trier, en Keulen , de Keurpalts , en het
vorftendom Arenberg in de Eifel. Haar kreits-directeur is de keurvorft van Ments.
RHYNAU , kleine Had aan den Rhyn in Zwitzerland tuflchen >,chaf haufen en Eglifau.
RHYNAU , kleine plaats in de neder-Elfas aan den
Rhyn, daar hy de rivier ïfcher inneemt, het bisdom
?an Straatsburg toekomende.
RHYNBERG, ftad in het aartsbisdom Keulen aan
RHYNGAU, zie Rbingau.
den Rhyn gelegen, wier veftingwerken in den vo- RHYN-GRAVEN, zie Wild-en
"Rhyn-graven.
rigen oorlog.na dat ze de keyzer en deszelfs bondRHYNGRAVKNSTEIN , graaffchap in de neder-Palts
genoten verovert hadden , geflecht zyn. Zy legt 8. aan de rivier Nahe, de Wild-en Rhyn-graven toemylen beneden Keulen, en is 1715. uit kracht van komende.
den Badenfchen vrede weer aan keur-Keulen ingeRHYNHAUSEN, kleine plaats in 't bisdom Spiere
ruimt.
een half myl van de ftad van dezen naam.
RHYNBRUCK, keur-Trierfch flot by den Rhyn ,
RHYKHEIM, (tad in het graaffchap Catzenelleboniet ver van Hammerfe'n
gen, tuflchen Umftad en Darmftad, de graven alRHYNF, KH^NE, kleine il;ad in 't bislomMun- daar toekomende.
iler in Weftphalen aan de h m s , 4. mylen van LinRHYNLAND, landfehap in zuid-Holland, van de
gen, die benevens Bevergern een byzonder amt uit- Noord-zee af tot de heerlykheid Utrecht toe : het
maakt
begrypt 72 dorpen onder zich,
RHYNECK, kleine ftad. aan den Rhyn , niet ver
RHYNLANDSCHE VOET, zie Voet.
van daar hy in het meir van Conftans valt. Zy is
RHYNSBERG, RHINSBEHG, fteedje in het middelde hooftftad van het Rhyndal, en heeft een Hot» Markfche graaffchap Ruppin aan den Rhynftroom 9
daar op de 'landvoogt woont.
de heren van Beville toekomende , daar zich een
RHYNECK, burggraaffchap en oud flot op een berg Franflche kolonie ter neer gezet heeft.
aan den neder-Rhyn, tutienen Andernach en Bri- RHYNSEUIIG , was voor dezen een beroemde abf ach gelegen, de graaven van Sintzendorf van de dy van adelyke vrouwen van de benediktyner OrErnftbrunnerfche linie, die daar door zitting en item de , wiens abdis in geeftelyke en wereldlyke zaken
op de ryks-dagen hebben, toekomende.
te gebieden had, en die 'er weer uitgaan en trouRHYNEGG, keur-Mentfifch fteedje in Franeken- wen mochten. Tegenwoordig is het een dorp in
land.
Holland, een klein uurtje van Leyden.
RHYNSHEIM, iterk flot i n ' t aartsbisdom Keulen^
RHY-FELDEN, de fchoonfte, fterkfte en grootfte
onder de 4. woud-il eden in Zwaben,aan den Rhyn by Lechnich.
gelegen, da er een brug over den Rhyn legt. Zy is
RHYNSD;IN, zie Regen ffeh»
volkryk en beveiligt, legt drie uren over Bazel, en
RHYNTHAL, RHYNDAL,landfehap aan den Rhyn,
hoort het huis van Ooftenryk toe. Hier is de der- van het graaffchap Werdenberg tot aan de Conüantde Rhynval. Zie Rhynval.
fer-zee; het hoort de 8. oude plaatz.en of oorden
RKYNFELS, goede veiling op een hoge rots aan en het Canton Appenzell t o e , en zedeit 1712. geden Rhyn , in het neder-graafichapCatzenellebogen, nieten 'er de Gereformeerden en Roomfcli-kathoaan de keur-Trierfche grenzen , tuflchen Coblents lyken gelyk recht in.
RriYNVAL, de Rhyn ftort zich op drie plaat zen
en Bacharach, tegen over het fteedje St. Goar gelegen, waar toe een klein amt van 5. dorpen en 7. uit de hoogte neer, als (1.) by Lauffen en Schafthoven behoort. Tegen Rhynfels over legt de zo haufen in Zwitzerland, daar de gantfche Rhyn zeer
genaamde Cats, of nieu-Catzenellebogen op een naauvv te zamen loopt, en met groot gedruis engeXx xx
weid
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weid enige vamen hoog van een berg neer jaren koning Karel onderdanig geweeft was; de Hevalt, zo dat geen fchip, noch geladen noch leeg, den en plaatzen van enige waarde daar in zyn la
Baar beneden kan gebracht worden , maar men Efcola, Conca de Tremps , Grans, en Benevar»
moet alle goederen per as door Schafhausen voe- re.
RIBAUDQN, een van de Hierifche eylanden by
ren , en beneden de Had weer in fchepen laden. (i)
By LaufTenburg, welke val met zo groot en ge- Provence , 't welk klein is, en niet ver van het
vaarlyk is als de eerHe, en hier worden de lege kleine eyland Ribaudas legt.
fchepen met touwen, of door luiden die uit reuRIBBIL, kleine rivier in Engeland, die in Nortkeloosheid hun leven wagen willen , naar beneden humberland ontfpringt , en zich in den kleinen
gelaten. (3) Onder Rhynfelden , op een plaats, zee-boezem Ribbil Hort.
ïm Kellhacken genaamt, daar de Rhyn tuflchen de
RIBBNITS, kleine Had aaneen kleinen zee-boerotfen een kleinen weg en diepte heeft, dat men zem aan de Oofl-zee, in de heerlykheid Roftock
ter nood met geladc "fchepen daar door kan va- in 't Mecklenburgfche, daar een adelyk jufTren kloo*
ren»
Her is.
RHYN-VERBOND , was een gewaande defenfive
RIBEMONT , Had aan de rivier Oyfe in PicarAlliantie, die de drie keurvorflen van Ments, Trier dyen.
en Keulen, de biffchop van Munfter, de koning
RIBERAC, kleine Had in de Franflche provintie
van Zweden als hertog van Brem en, Vehrden en Perigord.
lieer van Wismar, gelyk ook Palts-Nieuburg en de
RIBERIA GRANDE, hooftftad van het eyland $L
Luneburgfche huizen, benevens Heften-Gaffel en Jacobus, 't welk een van de eylanden van Capo
verfcheyde andere Handen den 14. (4) Aug. 1658. Verde by Africa is,. Zy heeft een bisdom, onder
Ie Frankfort Heten, en wel voorgaven zich hier den aartsbiifchop vanLiflebon behorende, een goe*>
door maar van alle inquartiering of doortocht van de haven, Porto del i'rave genaamt, en een citavreemde volkeren te beiehutten, maar in der daad del.
den 15, (5) Aug, den koning van Vrankryk door
R I B S I T S , Had in Wallachyen, aan de rivier A~
een byzonder traactaat mee innamen, en daar door lauta.
duidlyk genoeg te kennen gaven, dat Vrankryk dat
RICCIA , zie Arlccia,
gewaande verbond maar om den nieuw verkoren
RicHtcouR, kleine Had in Louteringen, aan het
keyzer Leopold te bruyen bediffelt had.
mcir Garde, 8. mylen van Nancy.
RICHEUEU, kleine ilad in Poitoti, benevens een
RHYNWALD, word in Graauwbundter land een
zeker diitriél genaamt, dat zich van den Vogels- prachtig paleys, een academie, en den titel van een
hertogdom, in welk aanzien zy door den kardinaal
berg tot aan Schams uitftrekt.
RHYNZAEERN, kleine Had aan de Erlebach in 't Richeheu,die ze bezeten heeft,gebracht is,en daar
bisdom Spier, in het keur-Paltfifch amt Germers- van den naam behouden heeft,
RÏCHE.LIEU , kleine Had in Canada in noord- Amehèim, was voordezen des bilfchops reiidentie.
RIA LEXA, een ftreek lands op de kuilen van rica, aan een rivier van den zelven naam, die zich
«ieuw-Spanjen in noord-America, waar in een hoog hier in de rivier van St. Laurens Hort. Dicht hier
brandende berg legt, dien de Spanjaarden Volcan Vejo by is in het midden der 17. eeuw een Hot, Sausel
roemen. Daar is een haven, die een klein en ne- genaamt, geboud, waar van daan de.Had ook zomderig eyland, dat anderhalf myl van 't land legt, tyds dezen naam voert.
inaakt, en 2. mylen van de haven is de flad Ria
RicH-MONT , Had, benevens den titel van een
Lexa, waar heen twe vaarten leggen, en de Span- hertogdom in de provintie Yorck in Engeland, aan
jaarden hebben aan beyde een goede fchans opge- de rivier Swa'le. Daar is noch een Had van dezen
worpen , om de vyandlyke landing te verhinderen. naam in de provintie Surrey , benevens een koningIn deze Had woont een Spaanfch gouverneur,
lyk luH-flot, 6. mylen van Londen aan de Theems,
R Ï A L T O , is de beroemde brug-byna midden in welke wel geboud is, goed mineraal water, en een
Venerien 9 welke maar uit een boog beHaat, en trerlyken diergaarden heeft,ook daar door beroemt
over de grote gracht legt: daar op üaan twe ryen is, dewyl de koningin Elizabeth in 't jaar 1603. hiex
laiet winkel;;, die drie liraten maken, waar van de gelloiven is.
Biiddelfte de grootfle is.
RICHENBURG, Had in de Chrudimer-kreits inBoRIBA, kleine plaats in 't kjningryk Leon, een hemen.
kleine my' van Salamanca, aan de rivier Tormes.
RicHfiNSEE, vlek in het Zwitzerfche graaffchap
RIBADAVIA, zie Rfaadavia.
Rore, de 7. Cantons toekomende.
RJCHNOW,. heren-Had aan de Iglava, in de BeRIBA DB SELLA, klein vlek In AHurien, benevens
een zee haven, 8. mylen van Oviedo.
chiner-kreits in Bohemen, heeft een koftlyke glasRiBABjho, RIVADEO , kleine ilad benevens een hut
haven in Gailicien, 8. Spaanfche mylen van Lugo,
RICHNOW , heren-Had in de Chrudimer-kreits in
aan de kult daar de rivier Miranda in de zee valt. Bohemen, die ryke rnynen heeft, en daar veel laRIBAGOR£A, graaffchap in Arragon, aan de Ca- ken gemaakt word.
talomiche grenzen van de Pyreneefche bergen tot
RICHSMAU , klein ftreek land 'm Zwaben in het
aan de overzyde van de Ebro, dat de troepen van Markgraaffchap 'uraan.
den hertog van Anjou 1 7 n . te enemaal weer onRICHTENBBRG, kleine Had aan deTrebel inPom»
der hun gehoorzaamheid brachten,na dat het enige meren.
Rici*

RïC. RID.
RICKSEN, flot in Groot-Polen , dat voordeten
Staniüaus Leczinsky toebehoort heeft,
RICLA, kleine ftad in Arragon, aan de nvierXalon, tulTchen Saragoffa en Calatajud.
Ricos HOMBRES, waren eertyds in Afturien de
voornaamfte heren des ryks, die den koning verkoren , in wier plaats de Titulados hedendaags onder de Spanjaarden opgekomen zyn.
RIDDAGSHAUSEN , Luiterfch kloofter .dicht by
Bronswyk.
RIDDER, EQUES, M I L E S , CHEVALIER , CAVAL-

tERO, KNIGHT, is een eernaam die byna by alle
natiën den adel wegens zyn verdienden gegeven
word. Zy zyn of gebore , of geflage, of gemaakte
ordens ridders. De gebore ridders zyn luiden van
ouden onberifpelyken adel, die ten minften vier quartieren van vader en moeder optonen kunnen, en
den titel van hoog-edelgebore ridders en heren voeren. Hoewel men anders voor een fpreekwoord
aegt, dat een edelman geboren, maar een ridder
gemaakt word. In Vrankryk is men gewoon de
jonger zoons en de natuurlyke zoons der vorften
van den bloede Chevaliers of ridders te noemen,
by voorbeeld, Ie Chevalier de Bourbon, de Lorraine, de Longueville, 8cc. De geflage ridders zyn
twederly, of zy zyn van keyzers en koningen op
hun kronings- en huwlyks- feelten gellagen, en te
gelyk met de goude fporen vereert, waar van daan
zy Equites Aurati hieten, tot welke foort veeltyds
ook luiden geraken , die juitt niet van oude adelyke
geboorte, en meer door de pen als door den degen
beroemt zyn. Of zy worden van andere beroemde
ridders, gelyk ook van biffchoppen en geeftlyken
tot ridders gellagen , warom zy Milites genoemt
worden, 't welk voordezen de eigentlyke onder de
foldaten en den adel hoogft geachte ridderlyke
waardigheid was, die zich ook keyzers, koningen
en voriten niet gefchaamt hebben. Zo vind men
dat Francois I. koning van Vrankryk zich voor den
ilag by Melignac van zyn onderdaan Pierre Terrailie heer van Bayard tot ridder Haan liet. Zo
wierden ook Hendrik IL van den marechal de Biiiens, Eduardus IV. koning van Engeland van den
graaf van Devonshire, Hendrik VIL van den graaf
van Arondel, en Eduard VI. van den hertog van
Sommerfet , die alle hun onderdanen waren, tot
ridders geflagen. Diergelyke ridders hebben in hun
eed onder andere het formulier, dat zy den dood
niet fchromen , ook weduwen en wezen befchermen
zullen daar het gelegenheit geeft. Onder deze foort
behoren de ridders, die zich op tournoifpelen en in
't; lanflenbreken in volkome toerufting, doch met onbekende namen dikwils zeer wel gehouden hebben,
en andere in een ernftig gevecht uitgeeifcht hebben.
Ook de dolende ridders, (les Avanturiers) die ex-'
pres op zulke tournoifpelen gereyll, en allerhande
avanturen in de wereld gezocht hebben, waar mee
de oude Romans of liefde- en helde-gefchichten opgevult zyn, Een zulke geflage ridder was onfeilbaar
van adel, of gong ten minften wegens zyn eigë hoge
verdienflen altyd daar voor door; maar elk edelman
Is juift geen ridder. Een zulk ridder of Miles had

die noch onder hem Honden en hem begeleyddem
Hy bezat ook zulke leen-goederen, waar door hy
verbonden was voor den koning of lands-heer als
foldaat in 't veld te trekken , en hem krygsdienften te bewyzen, waarom men ^in de oude bullen
en krygsbefchryvingen zeer dikwils het woord Miles
of ridder in dezen zin vind. Gelyk nu de eene ridder den ander tot zulke waardigheid naar gefchapenheid der verdienden verhefte , zo heeft ieder
land zyn eige plechtigheden in 't ridder-flaan gehad*
en wanneer de geeftlykheid diergelyk ondernam ,
gelyk voornaamlyk in de kruis vaarten naar 't beloofde land gefchied is, moed de proef-ridder eerft
biechten, den gantfchen nacht met bidden doorbrengen , zyn zwaard op het altaar offeren , mis
daar over lezen, en het door den priefter zeegnen
laten, dan wierd hem zulks met een draagband,
die van de rechte fchoüder naar de linke heup liep,
op zy gehangen, en hy na gehoude communie en
afgelegden eed voor een oprecht ridder gehouden*
Maar het gewoonlykfte gebruik om die ridderlyke
waardigheid op te dragen was door den bank voor
den llag, en wanneer zich de ridders dapper gehouden hadden, wierden zy op de te rug reyze van
hun land-heer met leen-goederen befchonken. Dit
maakte de vorften arm , darom begoften ze op
ridder-ordens bedacht te zyn, die even zo groot
van achting, maar niet zo ryk van inkómften als
de leen-goederen waren. Zodanige ridder-ordens
worden in geeftlyke en wereltlyke verdeelt. Beyde
zyn ze een genootfchap, uit hogen en lagen adeï
beftaande, door geeftlyke en wereldlyke mogenthedenoftot befcherming des Chriftlyken geloofs*
en beftryding der ongelovigen, of tot uitbreyding
der dapperheid , beloning der trouw , ook tot onderhoud der eendracht en vermeerdering des roems van
zekere natiën , opgerecht. Wy zullen ze gezamentlyk volgens de orde van de letters hier ter neer
Hellen, en de geeftlyke, om ze lichter te onder»
fcheyden, een f voorzetten.
A.

A

DELAARS-GEZELSCHAP, is van keyzer AIbertus III. Anno 1433. gefticht, voerende een
gouden of zilveren Adelaar, met uitgebreyde vleugels tot een ordens-teken , die een ceeltje in de
klaauwen hield, met de woorden: Doe Recht.
W I T T E ADELAARS ORDE , zie pifciplinenOrde.
D E RIDDERS VAN DEN W I T T E N ADELAAR m

POLEN, wil men dat door koning Uladiilaus Locticus i n ' t jaar 1315. gefticht zyn , maar men vind
'er by de Poolfche fchryvers weinig bericht van. ïn
tegendeel rechtte koning Uladiilaus IV. Anno 1637.
ter eren van de onbevlekte ontïankenis van de moeder Gods een nieuwe ridder-orde, Equites Immaculatse Conceptionis genaamt, op, die Paus Urbanüs VIII. op ftaanden voet beveiligde. Het ordensteken wa^s een goude ketting, wiens fchakels'ten
dele witte leliën met deze woorden: in T e , ten
gemeenlyk twe Armigeros of fchüdknapen by zich, dele verfcheyde met witte ftrikken te zamen geknoopte pylen verbeeldden , benevens de woorden :
Xx x x z
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Unita Virtus. Hier aan hong een Food kruis, in de 'orde nakomt of overtreed.
wiens midden een wit beeld van de maagt Maria
üond,een draak met voeten tredende, met dit byfchrift: Vicifti, Vince. De ridders moeten voornaamlyk uit den Poolfchen adel genomen, maar evenwel voorname vreemdelingen met uitgefloten
worden , en het geld van de ndder-kas tot loffing
der gevangenen , en bezorging der armen aangewend worden. Alles was hier toe vaardig , maar
de prins Radzivil en enige andere magnaten brachten het op den ryksdag van het volgende jaar uit zeker
quaad vermoeden zo ver, dat deze gantfche inftelJing achter weeg bleef. Koning Auguftus II. heeft
evenwel deze orde in 't jaar 1705. op volgende wyze vernieuwt. Het ridderteken is een doorzichtig rood geëmailleert goud kruis, met een witten rand, en tuflchen de punten itaan 4. vuur-vlam311 en. Op de voorlle zyde is de Poolfche witte Adelaar, die op de borft een wit kruis met de keur'zwaarden draagt. Op de tv/ede zyde ziet men in't
midden des konings naam A. R. met het byfchrift:
pro fide, rege & kgQ (voor het geloof, den koning
en de wetten.) Daar boven overheen is in de nieuwHe ordens tekens een kroon met diamanten bezet,
en in alle een ring met diamanten om aan te hangen met een blaauw lind.
RIDDERS VAN DEN ZWARTEN ADELAAR,heeft

Een ieder ridder

draagt een onderkleed van blaauw fluweel en over
hetzelve een mantel van incarnaat-rood fluweel,
met hemels-blaauw moor gevoert, evenwel met das
onderfcheyd,datdes konings enkroonphnflensmantels lange , de ridders aan de hunne gantfeh korte liepen hebben, en zodanig een mantel word in lange afhangende fnoeren op de borft te zamen gebonden. Over dezen mantel draagt zo wel de koning zelfs als de ridders de grote ordensketting, op
beyde fchouders vaft gemaakt. Deze ketting is van
het cyffer des koninglyken naams en van Adelaars,
die donder-ftenen in de klaauwen houden , beurt
om beurt aan elkander gevoegt , en aan het midden van die ketting voor op de borft hangt het bovengemelde gewoonlyke en eigentlyk blaauwe ordens kruis. Op de linke zyde van den mantel word
een grote zilvere geborduurde ftar genaak, en eindlyk draagt een ridder by deze kleding een zwarten
fluwelen hoed, met een witten vederbofch daarop.
By andere plechtigheden, als huwlyken, kinderdopen en begraafnifïen, die in de koninglyke Pruffifche familie voorvallen, ook wanneer op den eerften paafch-pinxter-en kersdag de koning des morgens , van de ridders die zich aan zyn hof bevinden
verzelt, te kerk gaat, moet over ieder ridderkleeding de grote ordensketting gehangen en gedragen
worden. De koning en zyn navolger op den Pruiffifchen troon zyn altyd groot-meeiters. 't Getal der
ridders loopt op dertig , de koninglyke familie daar
niet ondergerekent, en gelyk buiten koningen, keurvorsten en vorften geen ridders enige andere order
verder durven aannemen, alzo komt 'er niemantin,
die niet voor dezen eenigen tyd de ridder orde de
la Generoiité gedragen heeft. De ridders genieten
gemeenlyk den rang als koninglyke generaal luitenants.

de koning van PruilTen Frederik I. te Koningsberg
's daags voor zyn kroning, naamlyk den 17. Januaxius 1701. opgerecht, ten dele op dat de ridders
met hun fchoon ordens-kruis en linten den glans der
kroning te aanzienlyker zouden maken , ten ddQ
op dat door het fuum cuique als zyn majefteitszinfpreuk , die de ridder-ftar verzelde, te gelyk by het
aanvaarden van dit nieuwe aanvangende ryk de getrouwe onderdanen voor ogen gelegt wierd, dat
zyn majefteit in alle gevallen beftendig befloten had
recht en gerechtigheid te handhaven, en ieder het
f D E RIDDFRS VAN ALCANTARA INSPANJEN,
zyne te geven. Het ridderteken is een goud blaauw voeren een leli-vormig kruis,zyn anno 1176, tegen
geëmailleert kruis, met acht punten uitlopende, in de Moren gefticht, mogen trouwen, volgen anders
wiens midden des konings naamFridericusRex met den Ciftercienfer regel, en hebben hun naam van
de beyde eerfte letters F R te zamen gelrokken, en de ftad Alcantara in Eitrèmadura. Voor dezen wierin ieder van de vier middel-hoeken een zwarte A- den zy ridders van S. Juiian de Pereyra genoemt,
rend met uitgebreyde vleugels verbeeld is. Dit kruis en voerden een groenen pereboom tot een riddermoet ieder ridder aan een breed oranje-ver wig lind teken. Tegenwoordig zyn zy en de ridders van
van de linke fchouder over de borfi naar de rechte Calatrava het koningryk Caftilien ingelyft, en de
heup toe henevens een zilvere en geflikte ftar dra- koning van Span jen is hun Adminiftrator.
gen. In het midden van deze ftar is een zwarte
S. A L E X A N D E R S - O R D E , zie Orde van het rode
vliegende Adelaar verbeeld, die in de eene klaauw Band
een Laurier-krans, en in de andere een donder-fteen
DE A M A R A N T H E N ORDE IN ZWEDEN , is
houd, met deze bygevoegde zinipreuk fuum cuique anno 1653. van de koningin Chriftina ter eren van
(een ieder het zyne) tot een beftendige gedachtenis den Spaanfchen gezant Don Antonio Pimentel indat ieder ridder dezer orde door dezelve aan te ne- geftelt. Den titel van Amaranthe kreeg zy daa: van
men verbonden en fchuldig is ieder een> maar in- daan , wyl de koningin dien naam kort voor dezen
zonderheid God den Alierboogüen , den koning van by een aangeftelt herders-vermaak gevoert had, en
PruirTen als fouverein van de orde, en alle de ge- Don Pimentel was de eerfte, dien zy daar mee vernen , met wie hy anders te doen heeft , naar de eerde.. Het ridderteken was een vuur-verwig lind,
plicht die de godïyke en wereldlyke rechten, maar w?ar aan een goude geëmailleerde ring hong, waar
inzonderheid de ftatuten en ordens-wetten ieder rid- in twee omgekeerde AA in elkander gefloten te zien
der in zyn ftaat en beroep opleggen , het zyne te waren: de zinfpreuk was: femper idem (a';tyd de
geven, en dat de genade of ftraf des Almachtigen , zelve) en de eed der nieuwe ridders benend onder
ook de beloning en wraak ja het verderf van Teder anderen daar in, dat de gene die ten tyde van de

tidder voor de deur ftaat, na dat hy de wetten van aanneming inde ordeongehuwt waren,ongetrouwt.
zoudea
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tonden blyvëü» eii de andere na de dood htmtië?
f D E RIDDERS TAM DEN H. ANTONIUS in JEgemalinnen niet weer trouwen mochten. Kort na thiopien, worden gezegt in 't jaar 1370. geiticht te
de oprechting dezer orde liet de koningin ook een zyn, dragen een blaauw kruis op een zwarten rok,
kofte'lyke en ryk-geborduurde fcherp maken , waar volgen den regel van den H. Bazilius, hebben den
in de dubbele AA op de boven gemelde wyze dik- H. Antonius tot patroon, en beloven den paus als
wils verbeeld was» met het byfchrift : Dolce nella opperhooft der kerk gehoorzaam te zyn. Maar het
Biemoria (zoet in de geheugenis) en zo dra dezel- fchynt dat men deze ridders met de hofpitaal-heren
ve vaardig was, wierd zy Don Pimentel tot een ge- des H. Antonius, dit de abdy en het fteedje van
fchenk toegezonden.
St. Antonius by Vienne in Vrankryk bezuren, en
D E ORDE VAN DE H. AMPOULE , is tot ge- zich 1095. het eerft vertoont hebben, verwart.
dachtenis van de vlefch met oli, die een duif in het
DE RIDDERS VAN DEN H. ANTONIUS IN H E jaar 499. by den doop van Clodoveus I. in Vrank- NEGOUWEN heeft graaf Albertus van Henegouwen,
ryk te Rheims uit den hemel zou gebracht hebben, Holland en Zeeland in 't jaar 1382. toen hy tegen
van gemeklen koning geiticht, en het ridderteken de Turken wilde trekken, gefticht, en hun eenorwas een goud kruis, met zilver geemailleert, waar dens-ketting toegedacht, die 'er als een pelgrims gordel
aan een duif met een vlesje in de bek hong.
uitzag, waar aan een diergelyke goude ftaf en klokje
D E RIDDER ORDE VAN ST. ANDRÏES , welke hongen. Zy bezaten een kerk en flot by Bergen in
de Czaar anno 1698. gelucht, en tot teken een An- Henegouwen.
dries of Burgundifch kruis toegevoegt heeft. Op de
D E ARGONAUTEN ORDE IN NAPELS heeft
eene zyde ftaan deze woorden : S. Andreas Apofto- koning Karel III. m 't jaar 1381. opgerecht, enwyl
lus, op de andere, Peter Alexiewitz, pofleflbr & het oogmerk was hoe men ten dele de onder den
autocrator Rufiiae. Dwars daar over ftaat de naam adel in zwang gaande vyandfchappen uit de weeg
van den overleden Czarowits, of Czaarfchen kroon- ruimen, ten dele de fcheepsvaart en zee-handel beprins, naamlyk Alexius Petrowits. Deze ridderor- vorderen mocht, kregen zy een fchip tot een ridde wierd in 't begin voor die gene gefticht, die zich derteken, dat midden op zee van de baren beftormt
in den Turkfchen oorlog dapper gehouden hadden. wierd, met het devies: non cedo tempori. Welke
Maar naderhand heeft de Czaar die ook aan andere orde by gebrek van inkomften na des Üichters dood
•van zyn hoge minifters en generaals perfonen uitge- haalt te niet gegaan is.
deelt, die zich in den laatften Zweedfchen oorlog _ D E ORDE VAN D E A R M E L Y N of HERMELYN uit25.
in Lyfiand weigehouden hebben, en 1704. is ook ridders beftaande heeftFrancifcusI. hertog vanBretagne
de koninglyke Pruifïifche opper-maarfchalk en ge- anno 1450. ingeftelt, en tot een ordens-teken een
heime ftaatsdienaar heer baron van Prints , en on- goude van kruiswys over elkander gelegde korenlangs de Pruifïifche geheime • ftaatsraad en generaal airen gevlochte ketting verkoren, wraar aan een herkrygs-commifïa-ris heer van Grumkow daar mee be- melyn hangt met deze woorden: Ama vL Dat zou
genadigt.
ten dele de vruchtbaarheid des lands, ten dele de
DE ST. ANDRÏES OF DISTEL-ORDE in Schot- ftandvailigheid in de deugt aantonen , dat men lieland, wiens ridderteken een goude keten is9 uitDif- ver ilerven als dezelve verlaten wilde ; nadcmaal
fels beftaande, waar aan het beeld van den H. An- men van het hermelyn zegt, dat 't zich eer zou laten
dreas» die een patroon of befchermheilig van Schot- vangen als in'tmoddertefpringen en zich teverontland is,met zyn kruis hangt,benevens hetopfchrift: reinigen.Koning Ferdinand de I.van Napels zou ook in
nemo me impune laceffit (niemand tergt my onge- 't jaar 1463. de ridders van 't hermelyn tegen den
Itraft). De orden is naderhand zeer in verval ge- prins van Roflano , die tegen hem opftond , opraakt, doch had koning Jacob IL in 't jaar 1687. gebracht hebben, en hun tot een ridder orde een
een voornemen om die weer op te rechten, gelyk hermelyn aan een goude keten toegeë'igent hebben,
liy reeds verfcheyde ridders benoemt had , en be- met de woorden: malo mori quam fsedari (liever
volen hun de inkomften , die door de reformatie fterven als bevlekt worden).
ingetrokken waren, weer om te geven: maar alles
f D E RIDDERS VAN AVIS heeft koning Alis door zyn rampzalige vlucht weer blyven He- phonfus I. in Portugaal in 't jaar 1146. tegen de Mo»
ken
ren ingeftelt, hun den Bencdiktyner regel, gelyk ook
D E RIDDERS DER A N N U N C I A T A IN SAVO- op een kort fchouder-manteltje een groen leli-vorYEN, zyn in het jaar 1362. van Amadeus V I , toen mig kruis gegeven , en het fteedje Avis niet ver van
graaf van Savoien, ter eere van de geheimeniffen Ebora tot een zetel ingeruimt. Men heeftze voor
des H. Rozenkrans opgerecht, en hun tot hooft- dezen met de orde van Calatrava in Spanje verrefïdentie-plaats de woeiiyn der Camaldulenfen niet knocht, maar de Portugezen hebbenze in de XV,
ver van Turin aangewezen. Zy dragen een keten eeuw weer van die afgefcheurt, en zyftaan tegenvan drie vingren breed, uit goude , witte en rode woordig noch onder het groot-meefterfchap hungeëmailleerde rozen beflaande, waar op de letters ner koningen,
F. E R. T. die fortitudo ejus Rhodum tenuit (zyn,
dapperheid heeft Rhodus behouden) betekenen, met
B.
door gemengde minne-fchakels ftaan, en onder aan
hangt een ring aan drie minne-fchakels gebonden,
E RIDDERS VAN ' T B A D , of, THE KNIGHTS
waar op de hiftorie van Maria's boodfchap verbeeld
OF THE BATH in Engeland , worden gezegt
fs. De orde is aldaar noch in goed aanzien.
hun naam daar yan daan gekregen te hebben", wyl
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op het hooft een capucyns-kap, waar aan een karzy ïich 's nachts voor hun verheffing P** 0 * 1 ^ *e mozyn-rode byl te zien was. Zy bleven van alle
baden , en de oudfte ridders van Engeland te z>n ,
nademaal men wil dat koning A ^ ^ ^ ^ f ^ r l f fchattingen vry, mochten na der mannen dood alle
heeft, hoewel andere hen voor n ^ er^ui ge- juwelen en vrouwlyke huisraad alleen erven , en
v e n , en koning Hendrik IV. omtrent l e t jaar hadden by opentlyke plechtigheden den voorrang
1390. voor hmfftichter houden In tjaar i 7 zc. voor de mannen.
heeft koning George I. deze orde vernieuwt 36.
C.
ridders van f Bad gemaakt, ook dezelve in de abdy
van Weftmunftermet grote plechtigheden mgeweyd,
en den hertog van Montague tot grootmeefter be- t " T V RIDDERS VAN CALATRAVA , zyn Anno
JLJ
1158. in Spanjen tegen de Moren opgekonoemt. Het ordens teken is een goucle medailje,
waar op 3- kronen fiaan , met het omfchrift: in men, nemen den Ciftercienfer regel in acht, duruno tna junda (drie in een verknocht) die aan een ven maar eens trouwen, hebben zeer ryke commanderyen en grote privilegiën , weshalven hun
rood lint gedragen word.
D E RIDDER ORDE VAN HET RODH BAND OF ST. groot-meefterfchap voor eeuwig met de kroon verALEXANDER , is door de ovcrlede Czarin Catharina knocht is. Daar zyn ook dames van deze ridderin 't jaar 1715. gerucht, en de prins Menzikoffden orde , die een rood kruis op haar kleed dragen, en
8. April van het zelve jaar daar mee vereert. Het wier grootmeefterefle teAlmagro in nieuw-Caftilien
ordens teken beitaat in een rood lind, waar aan het haar refidentie heeft. De drie ridder ordens van Sr.
afbeeldfel van Alexander Nefski te paard hangt , Jacob van Aicantara en van Calatrava zyn de drie
met het opichrift: Pro labore & Patria (voor den beroemfte geeftlyke ordens door geheel' Spanjen *
aïbeyd en voor 't vaderland.) Deze orde word nie- die aldaar noch hedendaags in den grootften bloei
mand opgedragen of hy moet ten minden den rang ftaan.
D E RIDDERS DE LA CALZA TE V E N E T I E N ,
van gencraal-majoor hebben, ook zal in het toekomende de blaauwe orde van St. Andries aan nie- die omtrent het jaar 1400. opgekomen zyn, zyn
mand gegeven worden, die niet te voren deze orde een gezelfchap van verfcheyde edellieden geweeft,
die onder zich zelven een hooft verkoren, en de
van het rode lint gedragen heeft.
D E RIDDERS DE LA B A N D A , O F VAN HET RODE onderwyzing der jeugt in krygs-oeffeningen tot hun
BAND, ÓIQ koning Alfonfus XI. van Arragon in 't oogwit gehad hebben , ook tot hun ordensteken
jaar 1330. gefticht heeft , en naderhand te niet een van goud geflikte en met edele gefteentens begegaan zyn. Zy droegen een rood lind, dat over zette Calza of laars dan aan de rechte, dan aan de
de linke fchouder naar de rechte heup liep, hadden linker voet droegen.
S. CATHARYNE-ORDEIN RUSLAND,is Anno 1714.
tamelyk fcherpe regels, en wierd niemand als die
van adel daar mee vereert, die evenwel tien jaren van de onlangs overlede Czarin ter gedachtenis van
ten hove moeilen geweeft zyn, of zo lang tegen den groten veldflag in 't jaar 1711. aan de Pruth
met de Turken gehouden , gefticht. Want toen
de Moren gedient hebben.
f BETHLEHEMITlSCHEr ORDE , zie Kruis- de Czarin haar gemaal uit grote liefde naar de rivier
Pruth volgde, en het gantfche leger benevens de
Orde met de Rode Star.
Dfi RIDDERS VAN DEN H. BLASIUS in Spanje beyde majefteiten in groten nood waren, zond zy
droegen een blaauw kleed, en een goud kruis op een courier naar den groten vizier, en beloofde
de borft, bloeiden onder de koningen van het huis hem grote fchatten , die zy ook daar na betaalt
heeft, zo hy zich met den Czaar in vredens-trakLufignan , en zyn einde]yk te niet gegaan.
D E B R I G I T T E N RIDDERS INZWEDEN , droegen taten wilde inlaten. Toen nu de grote vizier naar
in 't jaar 1396. een blaauw achthoekig kruis, bene- die bede luifterde, en daar op de vrede gefloten
vens een daar aan hangende vurige tong, en wor- wierd, zond hy gedeputeerdens.naar't Ruffifche leden gezegt de gaftvryheid, de beitryding der ket- ger, en belafte dezelve onder anderen aan de Czaters, en de barmhartigheid jegens weduwen en we- rin te verzoeken dat zy zich wilde aan hen zien laten, wyl hy aan haar tegenwoordigheid twyffelde,
zenten doelwit gehad te hebben.
D E O R D E VAN HET BURGUNDISCHE KRUIS, en niet begrypen kon dat zich een vrouw uit liefdQ
heeft keyzer Karel V. Anno 1535. ter gedachtenis tot haar gemaal in zulk een gevaar kon begeven.
fcyner overwinning op den beroemden zee-rover Ter dezer gedachtenis heeft de Czaar gewilt dat zyn
Barbarofla op zyn komftte Tunis in Barbaryen ge- gemalin deze orde zou oprechten. Het ordens-tefticht , wyl hy toen een wapen-rok droeg , waar ken is een kruis aan een wit band, wa*arin de naam
op het Burgundifche kruis geftickt was. Onder aan St. Catharina, met het byfchrift: uyt liefde en trouw
het ordensteken hong een vuurwerk, dat vonken voor 't Vaderland. En deze orde word aan de
van zich wierp, met het byfchrift: Barbaria. Doch voornaamfte vrouwen gegeven.
deze orde ging heel gaauw te gronde.
f DE RIDDERS VAN DE H. CATHARINA OP
D E VROUWEN VAN DE BYL, zyn 1148. te Tor- DEN BERG SINAI, bewaarden, het graf en de reli-

tofa in Arragon opgekomen, die Raimundus Berenganus, de laatfte graaf van Barcelona , deswegen
word gezegt gefticht te hebben, wyl Tortofa door
der vrouwen dapperheid van een Moorfche belege•img bevryd was. Zy droegen een langen rok, en

quien dezer H. Maagt op gemelden berg, hielden
de wegen voor de Pelgrims fchoon, droegen een
wit kleed, en op het zelve tot een ordens-teken
een rad met 6. rode fpaken en zilvere fpykers, ter
gedachtenis van den martel-dood der H, Catharina,
dat

RID.
dat Vf op een Jermalemfch kruis droegen. Zy *yn
tegenwoordig wegens de Turken heel te niet gegaan , doch worden de Pelgrims naar den gemelden berg door den voornaamiten munnik van 't
kloofler over 't graf der H. Catharina noch tot ridders gedagen.

vellen, die de Saracenen, door Karel Martel verdagen, by zich voerden. De ridders droegen drie
goude met rode geëmailleerde rozen doorvlocht»
ketens, waar aan een zulke goude, zwart- en roodgeëmailleerde Civet-Kat hong, die een halsband,
met Franfche leliën bezet, droeg.
D E ORDE DER CHRISTELYKE LIEFDE, heeft
D E CONCORDIEN ORDE , die de doorluchin Vrankryk koning Hendrik III. tot onderhoud tigfte markgraaf heer Chridiaan Ernil van Bayreuth
van arme officiers en verminkte foldaten opgerecht, op zyn reys 1660. te Bourdeaux in Vrankryk geen de ridders droegen een anker-kruis, dat op witdicht heeft. Het ordens-teken is een kruis van
atlas geflikt, met witte zyde geborduurt was, en diamanten in 't goud gezet, midden daar in een
in wiens midden een ruit van blaauvv taf met een goude plaat, op wiens eene kant i. door twe goude
goude leli llor.d, benevens de woorden : pour avoir kronen gelloken olyf takken in de gedaante van een
bien fervi (om dat wy wel gedient hebben.) Nader- kruis, benevens een daar over gezette vorften-hoed
hand is 'er het gafthuis de la Charité Chretienne in in elkander fluiten. Tufïchen beyde kronen ftaat
de voorflad van Marcel te Parys uit ontdaan.
het woord Concordant, op de andere zyde de naam
| D E RIDDERS CHRISTIAN/E M I L I T I E , on- van den doorluchtigen dichter onder een vorftender den titel van de gelukzalige Maagt Maria en St. hoed, waar boven het jaar en dag der (lichting in
Michiel zyn van Karel Gonzaga, hertog van Ne- dief voegen.
vers , en Michael Adolphus, graaf van Althan , keyd. 15. Jun. 1660.
ïerlyken generaal-veld-maarfchalk en commandant
C h. M. Z. B.
van'Gran, te Olmuts in Moravien opgerecht, de
f D E CONSTANTYNS RIDDERS, die keyzer
voltrekking te Wenen den 8. Maart 1619. verricht, Conilantyn de Groot, als hy de zege op den tyran
en veei Roomfche vorflen, graven en heren daar Maxentius behaalt had, en het kruis-teken in de
in aangenomen. Enige dagen daar na heeft zich lucht gezien had, in 't jaar 313. zo men wil, gede hertog van Mantua Fcrdinand daar zelfs in be- fticht heeft. De overblyfzelen daar van zyn noch
geven. Het oogmerk dezer ridders was vrede tuf- in Italien aan te treffen, daar men op enige plaatfchen de Chriiten mogentheden te Üichten, en de zen veel wezens daar van maakt, maar men acht
Chriftenen, die van de ongelovigen, onderdrukt of ze in Duitiland weinig, en verdandige luiden trekgevangen wierden gehouden , weer te verloflen. ken de gantfche hiilorie van der zelver (lichting in
De ledematen zouden uit ridders van adelyk ge- twyffel.
flacht en uit geeillyken beilaan. De ordens-kruisf D E RIDDERS VAN COSMAS EN DAMIANUS ,'
fen, die de ridders dragen moeften, waren tweder- droegen een rood kruis, in wiens midden de beelly. Een van puur maiiief goud, op wiens eene teniiièn van beyde gemelde martelaars Honden,
zyde de Maagt Maria met het kind Jezus in den wachtten de zieke vreemdelingen o p , moeden boarm, op de andere St. Michaels beeld ftond. Dit ven dat de gevangenen verloflen en de doden begrakruis zoude aan een van blaauwezyde en van goud ven,
gemaakt lint aan den hals gedragen worden. Het
ander kruis zou van blaauwe zyde en goud gedikt
D.
2.yn, en in 't midden een Maria-beeld met goude
vlammen en twaalt lierren om het hooft zich vertonen,
E DANEBROGS R I D D E R S , OF RIDDERS VAK
het kind Jezus op de linke arm, een fcepter in de
HET W I T T E L I N T IN DENEMARKEN , heeft
rechte hand, als ook een halve maan onder de voe- Walderaaius II. wel reets in't jaar 1219. opgerecht*,
ten hebbende. Uit de vier hoeken van 't kruis zou dewyl naamlyk in eeniilag met de ongelovige Lyfuit ieder een goude vlam dralen, en dit kruis moeit landers een rood banier met een wit kruis uit den
op de linke zyde van den mantel gedragen worden. hemel zou gevallen zyn, maar toen zy naderhand
Deze orde is Anno 1624. door paus Urbanus VIII. zeer in verval geraakt was, heeft ze koning Chrisbeveiligt, en was naar den voet derMalthefèr orde tianus V. Anno iÓ7i.by de geboorte van zyn zoon
ingelicht. Maar dewyl den ridderen geen genoeg- prins Frederik weer vernieuwt. By grote plechtigzaam onderhoud kon verfchaft worden, ging dit heden dragen deze ridders benevens hun byzonder
voornemen weer ce grond.
ordens- kleed een ketting, waar aan de letters VV
t D E RiDDtRs VAN CHRISTUS INPORTUGAAL, en CV beurt om beurt aan elkander hangen, waar
ontftonden Anno 1319. in plaats van de Tempel- van de eerile den (lichter koning Waldemarus, en
heeren, met inzicht om de moren te beoorlogen. deze den herdelder koning Chriftiaan V. betekenen»
2 y dragen een zwart kleed waar op een rood kruis Behahen dit beftaat hun gewoonlyk ridder-teken
dat in 't midden wit is , hebben 454. commande- in een goud wit geemailleert kruis, met een rooden
ryen > en wegens hun groten rykdom den koning rand, en n.kruiswys gezette diamanten verciertj,
dat de ridders aan een gewatert wit, en met een
van -Portugaai tot opperhooft.
D E OH DE VAN DE CIVET KAT , die Carolus roden randgefoomt lint over de rechte fchouder naar
Martellus omtrent het jaar 726. in Vrankryk inge- de linke zyde toe dragen, waar nevens zy ook een
ftelt heeft. Zy word gezegt de eerde en zekerde achthoekige gellickte zilvere' dar op de rechter borft
in de Chriftenheid geweeil te zyn, en heeft den dragen, waar over een zilver kruis met een rooden
oerfprong van de heerlyk riekende Civet-Katten randden de woorden C.V.Reftiiutorte zien zyn» Ia.
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de orde vm de Olifant worden maar keyzerlykc;
koninnlyke , keurvorftlyke en vorftlyke perionen,
qelyk'ook de voornaamfte minifters aangenomen ,
niaVr de Danebroes-orde word ook aan geringerfhnds perfonen van adel een geleerden uitgedeelt.
Een ieder dezer orde heeft een ceremonie meeiter
en een fecretaris.
DISCIPLINEN- OF W Ï T T E - A D E I A A R S - O R D E ,
is van de Ooftenrykfche hertogen gelucht, en hebben de ridders een witten-adelaarover het kleed gedraeen zyn ook verbonden geweeftvoor den Godsdienit te vechten,

DE_RIDDERS VAN DEN OMSEKEHRDEN DRAAK;
heeit keyzer Sigifmundus, na dat hy Johan Hufs en
Hieronymus van Praag te Conftans had laten verbranden, volgens het befluit van't concilie aldaar, in Ongaryen gelticht,en de ridders een fcharlaken mantel benevens een groen .zyde manteltje bevolen te dragen,
waar over een
g o u ^e ketting hing, met een omge»
keerde Draak daar aan, om daardoor de kettery
te verbeelden. Deze orde (die ik geloof dezelve
met de even voorgaande te zyn) is na des (lichters
dood weer te niet gegaan,
D U I T S C H E - R I D D E R S , zie Kruisheren.

D I S T E L - O R D E , zie Ridder-Orde van St, An~

D E ORDE DER D Ü I T S C H E - T R O U W , die her-

Arm.
tog Frederik IX. van Saxen-Gotha Anno 1690. opDR RIDDERS VAN DEN DISTEL die Lodewyk gerecht heeft. Het borft fchild der ordens genoten
de II. hertog van Bourbon op zyn trouwdag Ai.no vertoont op de eene zyde den vorftlyken naam1270. ilichtte, en waar van 'er 26. in getal waren, letter F , op de andere 2. in een geftote handen,
droegen aan een goucie uit ruiten beftaande ketting, met het opichrift: Feliciter en Conitanter.
waarin het woord Efperance twemaal gevlochten
was, een goud ovaal , waar in de moeder Gods
E.
ftond,met zonndtralen omringt, en met een halve
maan aan haar voeten, waar onder aan een diftel- T 7 E N D R A C R T , zie Concordien-Orde.
kop hong.
>.
J C / D E RIDDERS VAN DEN E G E L , heeft hertog
| D E RIDDSRS VAN DEN H. D O M I N I C U S , Lodewyk van Orleans by den doop van zyn oudliad deze heilig gefticht om de Albigenzers en an- ften zoon^Karel gedicht, hun getal tot op 25. leden
dere ketters te beoorlogen, en ze weer tot de uitgebreyd , hun een mantel vanhermelyn, waar
Roomfche kerk te brengen. Warom deze orde ook over zy een drie dubbele goude kroon met een
dikwils Ordo Sanftae Militiae genoemt word.
gouden Egel, en de woorden: Cominus &Eminus
DE ORDE VAN HET DOODSHOOFT , welke (van ver en van dichte by) hadden , bevolen te
hertog Sylvius van Wurtemberg en Teek, ook in dragen. Zy word anders ook de orde van de Agaat
Silefien te Oels als groot-Prior, benevens zynemoe- of ook van de Porc-Efpic genoemt, en de ridders
der de weduwlyke vorftin Sophia Magdalena herto- moeiten voorname ftandsperlbonen zyn. Zy droegin van Liegnits en Brieg, als groot-Priorin, tot gen ook een ring met een agaat-fteen, waarop
een geftadig aandenken der algemene fterflykheid, een Egel gegraveert was. Koning-Lodewyk XIÏ.
en opwekking van alle adelyke ridderlyke deugden heeft deze orde afgefchaft.
in 't jaar 1652, in de refidentie-irad Oels zo wel
D E RIDDERS VAN DE EYK, zegt men dat Garfïas
voor ridders als vrouwen opgerecht heeft, en was Ximenes koning van Navarre, in 't jaar 722. kort
het kenteken een ring met een Doods-hooft, dien voor een bloedig gevecht tegen de Moren,toen hy
de leden daaglyks aan .een zwart lint in de linke het teken des H. kruis op een Eyk gezien had, en
hand droegen. Naderhand is deze orde vervallen, na dat gezicht een heerlyke zege bevocht, geftichs
en verder niet voortgezet, tot eindelyk in 't jaar 1709. heeft, en alle edellieden des komngry^s daarmee
de vorttin Louife Elizabeth, weduwe van hertog vereert. Het ordens kleed was wit, en het ridderFilip van Saxen-Merfeburg , een gebore hertogin teken beftond in een rood-kruis, op ÓQn top van
van Sileiien te Oels en Bernftad, deze van haar een groene Eyk, met de woorden: Non timebo
groot-vader oorfpronkelyke dichting onder zekere millia me rircurndantium (ik vrees niet fchoon my
ordens-regelen vernieuwt, en zich zelve als groot- duizenden omringen.
Priorin daar over gerieft heeft. Tegenwoordig worden 'er niet als vrouwen met deze orde vereert, en
F.
word de groot-Priorin altyd uitdeprincelTen van het
huis van Wurtemberg door de ordens-dames verko- T P \ E ORDE BE I A FIDELITE , ïs van markgraaf
ren. Het ndder-teken is ook verandert, en beitaat J L / C a r e l van Baden-Dourlach 17ió. opgerecht,en
ineen wit lind, waar aan een zilver doodsho..ft vereifcht volgens haar inilellnigen trouw, oprechtaan een zwart geëmailleerde ftrik hangt, waar op heid, verdienften en matigheid in 't drinken. De
de woorden Memento Mori met wit geëmailleerde regerende markgraven van Dourlach zyn altyd opletters te lezen liaan.
perhoofden dezer focieteit, en de ridders moeten van
D E ORDE VAN DEN OVERWONNEN DRAAK, in goede adelyke riddermatige afkom fc en van een goed
Ongaryen heeft keyzer Sigismundus Anno 1418. na leven zyn. Het ordens» teken is een goude rooddat het concilie geëindigtwas teConiians opgericht, geëmailleerde door 4.goude dubbele QQ te.zamenen de ridders een groen gebloemt kruis benevens houdende kruis-ftar, in wiens midden op een wit
een dubbele ketting gegeven, waar aan een doode geé'mailleert veld enige rotfen ftaan, waar op een
Draak met gebroke vleugels hong, om de gewaan- dubbele 0 C m e t n e t opfdiriftFidelitas (getrouwheid)
de kettery, diQ met den verbrandden jchaa Hufs Op de andere zyde is het voriilyke Badeniche ichild
gedempt icheen, daar door te betekenen,
met een rode dwarsbalck op een goud veid ? welk
alles

RID.

RID.
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^les aan een wit-en rood-geëmailleerden vorflen iii een aardig puntdicht de zeeghafte bondgenoten
lioed hangt, en aan een oranje-lind met fmalle.zil- vermaande in den toekomenden veldtocht wel op
vere enden aan den hals gedragen word.
hun hoede te zyn, want de FranfTche dapperheid
Hond tegenwoordig op een beter voet , nademaal
r-de heeren veld-maarfchalken alle den H. Geeft omfangen hadden.

D

E RIDDER ORDE VAN DEN H. G E E S T , heeft

f D E RIDDERS DES H. GEESTS IN SAXIA TE

koning Hendrik III. van Vrankryk 1579. op den ROMEN, heeft paus Innocentius III. anno 1198,geeerften Pinxter-dag gefticht , wyl hem deze dag iticht. Zy doen gelofte van kuifchheid , armoede %
zonderling gelukkig geweeft was, nademaal hy op en gehoorzaamheid , benevens den dienft der arden zelven geboren ,tot koning van Polen verkoren , men, dewyl in het gafthuis van den H. Geeft, dat
en ook weer op den zelven dag koning van Vrank- te Romen by de kerk van St. Maria in Saxiaftaar,
ryk was geworden. Hy wierd zelfs groot-meetter de zieke pelgrims, huis-armen en vondlingen van
van de orde, en het groot-meeilerdom zou naar het de ridders verzorgt worden. Zy dragen een geeftlyk
voorbeeld der Spanjaarden altyd by de kroon bly- zwart kleed, maar boven het zelve een wit twaalfven, het getal der ridders (lelde hy op honden,be- kantig patriarchaal-kruis, leven naar den regel van
haiven de geeftlyken en andere ordens bedienden. den H. Auguftinus, en hebben 100000. goud-gulDe eerfte halsband der ridders beftond uit'roode ge- den jaarlykfche inkomften. In Siciiien had Lodeëmailleerde leliën, die goude vlammen van zich wyk van Tarente koning van Jeruzalem en Siciiien
wierpen, en drie goude wit geëmailleerde dooreen de ridder orde van den H. Geeft gefticht, en de
getrokken letters befloten, welke men zeggen wil ridders voerden op hun kleed deze woorden: ü
dat op een zekere liefde-geheimenis doelden. Maar Dieu plait , (als 't God behaagt) zy wierd anders
tegenwoordig bellaar de ordes-keten , waar van zy ook tot het rechte verlangen genaamt. Ook had
zich maar by hoge feeften en byzondere plechtighe- koning Renatus 1448. de orde van de halve maan
den bedienen, uit verfcheyde zege-tekens, rood ge- ingeitelt, en St. Maurits tot befcherm-Hcilig verkoëmailleerde leliën,benevens den daar tuffchen ftaan- ren. De ridders droegen op hun karmofyn-roden
de gekroonden en vlammenden letter H (waar raee fluwelen mantel een goude halve maan , waar ia
de naam des ftichters begint) en een daar onderaan deze woorden met blaauwe letters te lezen ftonden:
hangent achtkantig goud kruis, in wiens midden Loz-en CroifTant , om daar door te betekenen dat
een duif, maar op de andere zyde het beeld van de roem door de deugt aangroeien zou, en hier van
den H. Michael, die den draak met voeten treed, wierd de orde ook CroiiTant genaamt. Onder aan
te zien is, wyl naamlyk deze zelve ridders ook te waren zo veel fmalle (tukjes goud gehecht , als de
gclyk leden van de orde van St. Michael zyn. In ridders bewyzen konden in flagen en belegeringen
't gemeen dragen zy 't bovengemelde ordens-kruis geweeft te zyn.
aan een blaauw lind van zyde moor, 't welk hun
D E RIDDERS VAN DEN H. G E E S T , of VAN DE
van de rechte fchoudernaar de linker zydeaf-hangt, D U I F , welke Johannes I. koning van Kaltilien in 't
en geineeniyk Ie cordon Bleu genaamt word, door jaar 1390. te Segovia gefticht heeft, en hun tot een
welke blote benaming de Franfichen de ridder orde 'ordens-teken een uit goude zonneftralen beftaandc
van den H. Geeft verflaan. Hun gewone crdens- ketten gegeven, waar aan een goude wit-geëmailfeeft-dag is de nieuw-jaars-dag, waar op de ridders leerde duif, met een rode tegen de aarde ïiaande
in een langen zwarten fluwelen mantel met goud en bek hong; doch dit voornemen is na des ftichters
zilver rondom met goude leliën en liefdes-ftrikken dood haaft in wand vervlogen.
geborduurt, verfchynen , die daar en boven met , D E GEGORDE VROUWEN , erkennen Anna, hergoude vlammen bezaait, en op wiens linke zyde togin van Bretagne, gemalin van Karel VIII, van
een zilver achtpuntig kruis met een duif geftickt Vrankryk voor haar ftichtfter, en moeiten een goris. Over den mantel hebben zy een fchoef van del als dien der Francifcanen om 't lyf dragen. Uit
groen zilver ftof, met zilvere duiven verciert, wier welke ftichting de gewoonte ontftaan is, dat noch
voering van weerzyden uit oranje-verwige atlas be- hedendaags in Vrankryk de ongetroude dames om
ftaat. De plaats daar zy te zamen komen is de Augufiy- haar wapen een zulken ltrik hebben, gelyk de mans
tter kerk te Parys. Op 't nieuw-jaars feeft 1705. de pluimen plegen te dragen.
heeft de vorige koning Lodewyk XIV. het getal
GENEROSITE, de vader van den tegenwoordider ridders met veel nieuwe ridders vermeerdert, en
de maarfchalken de Gevres , de Villars, de Har- gen koning van Pruiflen ftichte in 't jaar 1Ó85;. toert
eourt, de Chamilly, de Chateaurenault , de Vau- hy noch Brandenburgfche keur-prins was, de orde
ban, de Rofen, en de Montreuil met deze ridder de la Generoiité, en begenadigde zyn vertrouwfte
orde vereert. De maarfchalk van Catinat Hond vrienden daar mee. Het teken is een goud blaauw
ook op deze iyft , maar hy bedankte den koning geëmailleert kruis, waar op het woort la Generoiivoor die eer, onder voorwendzel dat het hem aan té met zwarte letters tweemaal, naamlyk in dejengde hier toe nodige adelyke quartieren ontbrak,ge- te en dwars daar over te lezen is.
D E RIDDERS VAN ST. GEORGE TE GENUA,
lyk voor dezen de marechal de Fabert ook gedaan
had. Dit enige is noch hier by te erinneren , dat hebben hun naam van den H. Georgius, die de bewyl by deze promotie enkele krygsoverften de orde fchermheilig van deze republiek is , en zy dragen
van den H, Geeft kregen, een zeker fchimpdichter een goude ketting om den hals, waar aan beneden
een goud kruis met rood ëmailleerfel hangt , dier-
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gclyke zy ook aan de mouwen hebben. Enige twyf- Bourgundien en na hen de koningen van Spanje", die
fden of 'er we] zulke ridders in Genua te vinden zyn. de erfïenis te beurt gevallen is, zyn groot-meeiters
t DE RIDDERS VAN ST. GEORGE IN OOSTBN- van de orde. Het ordens-kleed is driemaal veranKYX IN KARINTHIEM, heeft keizerFredeiik Ill.in 't jaar dert, maar de keten beüaat uit enkele goude fcha24?o. opgerecbt, hun een witten wapen-rok met kels, die vuurftenen en het ftaal , waar mee men.
een rood kruis bevolen te dragen , en de grenzen vuur flaat, verbeelden. Onder aan hangt een goud
van Ongaryen en Bohemen tegen de Turken te be- lam of vlies, met het opfehrift: Pretium non vile
icfiermeii aanvertroud. De eerde groot-meeiter laboris (geen geringe beloning voor den arbeyd). In
kreeg den titel van vorïi, en Muhlitadt in Karin- 't begin moeden de ridders deze keten daaglyks drathien voor zich en de ridders: maar deze orde is gen , doch keyzer Karel V. onthefte ze van dit onallengsjens bly ven rieken , en keyzer Maximiliaan is gemak , en ftond toe dezelve maar op plegtige dadoor de oorjogs-onluilen belet die te vernieuwen. gen om te hangen, en in plaats van dien het goude
f D E RjDDi-Rs VHN ST. GEORGE TE ROME vlies aan een rood of goud lint te dragen. Dit orheeft Paulus III. tot befcherming der pauslyke kuf- dens-teken blyft evenwel niet erflyk , maar moet
ten tegen de zee-rovers aangeftelt, hun Ravenna na ieders dood weer gelevert worden, fchoon nietot een zetel benoemt, en een goud kruis tot een mand voor des zelfs onverwacht verlies boet. wanerdens-teken gegeven, dat met een goude krans, neer het in den oorlog of door andere onvermydedie met edelgeiteentens en bloemen bezet is, om- lyke toevallen verloren raakte. De Spanjaarden ef~
ringt word.
timeerden eerft deze orde niet hoog, wyl de hunf DE RIDDERS VAN DEN HEILIGEN GEREON ne ouder waren, maar keyzer Karel V.bracht deze
IN 'T BELOOFDE LAND,heeft keyzer FredericusBar- ridder-orde in groot aanzien, van wiens tyd af niet
barofla gedicht, en enkele Duitfche edelluiden daar alleen veel grote vorften en koningen , maar ook
toe genomen, die een zwart Lotterings of twee- de volgende Roomfche keyzers uit *het aartshuis van,
maal doorkluift kruis op een wit kleed gedragen Oodenryk dezelve gedragen hebben , en niemand
hebben. Zy zyn haait weer te niet gegaan.
daar mee befchenken laten, als die van hoge geGOUDE GENOODSCHAP, wierd door keurvorft boorte en gants ongemene verdienden tegen deOoChriiliaan I. van Saxen omtrent het jaar 1590. ge- ftenrykfche en Spaanfche huizen waren.
fticht, en zyn voornaamite doelwit was de trouw,
f D E RIDDERS VAN HET H. GRAF VAN JERUwelke de gene, die door dit genoodfehap verbon- ZALEM pretenderen by na een Apoftolifchen ouderden waren, hem zo veel te naamver zouden bewy- dom 9 maar zyn , als men de zaak naauw onderfeen. Het ordens-teken, dat aan een goude keten zoekt, eerft 1110. opgekomen. Zy dragen een wit
gedragen wierd, belfond in een goud kleinood > op kleed, en op de boifc een rood kruis dat van 4,
welkers beyde zyden een doorzichtig rood hart te kleindere van de zelve verf omringt word, en naar
vinden was, daar een zwaard en pyl door d a k , en eniger mening de 5. wonden van onzen Heyland
op het hart op de eene zyde het geloof, in de rech- verbeelden zal. Zy doen gelofte van wettige kuiste hand een crucifix houdende, en onder een kelk, heid, gehoorzaamheid, en de befcherming van het
met het omfchrift om het hart: virtutis amore (ter graf en het geloof van Chriftus, zyn ook verplicht
liefde van de deugt) over het hart ftond de trouw almoezen in te zamelen tot loding van de Chndemet een klein rood hart, waar op des keur-vordens nen die by de ongelovigen gevangen zyn. Hun
devies, F. S. V. dat is: Fide fed vide, (vertrouw, voornaamite reddende was voor dezen te Perugia
maar zie toe aan wie) ingeè'tft was. Op de andere in Italien, maar naderhand wierden zy van paus In&yde ftond de ftantvaftigheid met een anker, en de nocentius VIII. in 't jaar 1484. de St. jans ridders
woorden: Qui perfeveraverit ufque ad finem, fal- ingelyft. Dit veranderde paus Alexander VI. annovus erit, (Die volhard zal hebben tot het einde,zal 1496. weer, en verklaarde zich zei ven voor groot&alig worden).
meefter dezer orde , maakte den Gardiaan derFranD E RIDDERS VAN HET GOUDE VLIES, of DE cifcaner munniken tot zyn vicaris-generaal,en deze
IA TOISON o'oR,zyn onder de beroemfte desgant- had de macht om door zich zelven of doordecomfchen aardbodems te rekenen. Philips de Goede, miiiariiTen , die hy aanftelde, ridders te maken. In
hertog van Bourgundien en Brabant, die de 17. Ne- Engeland had koning Hendrik II. omtrent het jaar
derlantfche provintien het eerit verknocht heeft, en 1174. diergelyken ridder-orde ingeftelt, en dezelve
een der machtigde vorften van zyn tyd geweeft is, heerlyke goederen gegeven. De ridders v/aren inheeft ze 1430. of volgens de Vlaamfehe jaarrekening zonderheid verplicht zich 2. jaar lang te Jeruzalemanno 1429, op zyn derde trouw-dag. dien hy op te houden, en het H. Graf te bewaren , maar
te Brugge in Vlaanderen, met Ifabelia, dochter deze orde is te gelyk met den Roomfchen godsdienit
iran koning Johannes I. van Portugaal hield, ter in Engeland verloren gegaan»
ere van de H. Maagt Maria en den Apodel Andreas gedicht, met inzicht om het Chriitelykc
H.
geloof te bevorderen, en de van den Turk veroverde landen weer te bevryen, tegen den welken hy
E OUDE VAN DEN H A A N EN DEN H O N D , .
een geweldigen tocht in 't zin had. In 't begin beheeft de hertog Karel van Montmorency ter
noemde hy maar 25. ridders, maar naderhand 31. liefde van zyn gemalin Jeanne de Roucy gedicht,
en keyzer Karel V. heeft dit getal tot op 51. ver- die 4. harten in haar wapens voerde, en de ordensmeerdert. De toen ter tyd regerende hertogen van keten heeft *zo men zegt, uit harte koppen bedaan,,
waaf
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waar aan een goude munt, daar een hond op g e voelen van lommige in 't jaar §44. begonnen is,
flagen was, hong.
toen de H. Jacobus den koning Ramirus verfcheen,
D E ORDE VAN HET GOUDE H A R T , heeft de en hem de zege by Longronon op de Moren belaatiie Silefifche Piailifche hertog George Wilhelm loofde ,'t geen den koning gelegenheid gaf om deze
van Liegnits, Brieg en Wolau den 23. Aug. 1672. orde op te rechten. Maar andere leyden den oorby een jacht-vermaak in den Diergaarden by Brieg fprong van 't jaar 1175. af, wanneer koning Fer©pge-recht. Het ordens-juwcel was een van goud ge- dinand II. regeerde, en deze orde van den paus
ilage eike blad,op wiens cene zyde een hart,op de zou beveiligt zyn, na dat 13. edellieden den regel
andere een rood hart meteen wit kruis ftond/t welk van dan H. Auguilyn verkoren, deze orde aangede leden van 't genoodfchap ten miniten 20 dikwils nomen, en de beveiliging verzocht hadden. Het
z,y met zyn doorluchtigheid of deszelfs vicaris zich voornaamfte inzicht dezer ridders was de Moren uitmochten op de jacht bevinden, aan een niet goud te roeien, en de Pellegrims naar Compoftel tot het
doorwerkt groen lind dragen moeften , en zulks graf van den H. Jacob te befchermen. Deze orde
dien dag zonder verlof van zyn doorluchtigheid of word anders de ryke genaamt, heeft 87. commandeszelfs (tadhouder niet mochten afleggen.
deryen, die te zamen 271710. ducaten worden geD E RIDDERS VAN ST. H U B E R T TE LUIK,heeft zegt op te brengen. De eerfte ordens-meefter is
hertog Gerard van Gulik en Berg in de XV. eeuw Petrus Ferdinandus a Ponte geweeft, maar dewyl
op de baan gebracht, wyl hy Anno 1444. op den de volgende ordens-meefters zeer machtig waren,
dag van St. Hubert by Linnich een grote zege op heeft koning Ferdinand de Katholyke in 't jaar 1499.
Arnold van Egmond behaalde. Warom men ze dat gewichtig amt met de kroon verenigt. De ridook de Orde van den Hoorn noemde, dewyl de ders durven zich in het capittel met gedekten hoofridders een halsband van jacht-horens droegen, de voor den koning zetten. Zy dragen op een wit
waar aan het beeld van St. Hubert hong. Maar na kleed een rood kruis in de geftalte van een zwaard»
dien tyd is zy in verval geraakt, dat ze door den hebben ridders en klerken, gelyk ook vrouwen ia
vorigen keurvorft van de Palts by verkryging van hun orde, voeren benevens het kruis noch 5. fchulde opper-Palts in 't jaar 1709. vernieuwt wierd, en pen in de ordens-vaan, als het teken van den H.
hy zelfs daar grooMneefter van wierd, wiens Had- Jacob, en de koningen van Spanjen en Portugaa!
houder tegenwoordig graaf Adam van Dimantilein zyn in hun landen adminiftrateurs van dit grootis. Zy beitaat uit vorftlyke perfonen, wier getal meefterdom, wyl het zeer ryke inkomften heeft,
©nbepaalt is, en uit twaalf ridders van den graafly- gelyk de onder groot-meefter alleen jaarlyks 15000,
ken en vryheerlyken ftand, en heeft een cancelier, piftolen inkomen heeft. De vrouwspersonen dur©nder-cancelier, fecretaris, fchatmeefter, herout en ven daar uit niet trouwen , maar de ridders hebben
kleerbewaarder. De daar toe geweydde ampten in vryheid den echten ftaat aan te nemen, en hun ge*
de opper-Palts zyn tot commanderyen gemaakt , tal beloopt op de 600.
waar van ieder ridder, behalven de vorftlyke perfoD E ST. JANS- RHODISCHE OF MALTEESCHE R I D nen , een krygt. Het ridder-teken is een vierkant DERS, zyn hedendaags de ëeroemtfte in de wereld,
kruis aan een rood hnd, benevens een ftar op deen hebben zonderlinge gevallen gehad, Want toen
horit en op den mantel. Het devies beftaan uit de de Turken en ongelovigen in 't jaar 1012. het bedrie oude woorden met Gothifche letters: In Trau loofde land innamen, en evenwel den tempel des
Vafs (beftendig in de trouw.) De plicht dezer rid- H. Grafs te Jeruzalem ongemoeit lieten, hebben de
ders beftaat inzonderheid daar in. 1. Den keurvorft kooplieden van Amalfï ter ere Gods en der H.
getrouw 2. jegens de armen barmhartig te zyn, ge- Maagt een kloofter onder den naam van Sancla
lyk ook ieder ridder by zyn intrede 100. ducaten Maria de Latinis daar geboud, deszelfs munnikert
voor den armen aan den fchatmeefter betalen moet. een kapel toegevoegt, en den H. Jan Baptift geZy worden in 't capittel by meerderheid van item- weyd om de pelgrims te huisveften. Hier op wiermen verkoren , uitgenomen de ftadhouder en de den zy van Godfried en Boudewyn, na de herovekan celier, die onmiddelyk vanden keurvorft aan- ring van de ftad Jeruzalem, met ryke inkomften
gcftelt word. De eerfte drie ridders krygen 600 de verzien , en hun fteden en kaftelen toevertroud,
andere ó.ieder 500. en de laatfle drie 350.ryksdaal- wyl zy zich benevens de tempelheren tot befcherders jaarlykfche inkomften; van de vorltelyke perfo- niing des H. lands lieten gebruiken, fchoon zy het
nen krygt ieder een keur-Paitiifch regiment, of zo in -'t begin op ver na zo hoog als de andere niet
'er geen open is de gage van een overften uit de konden brengen. In de XII. eeuw begon de orde
inkomften van de opper-Palts.
eigentlyk eerft recht, doch 'iy moeften zich Anno
1187. toen Jeruzalem aan den Sultan Saladin overging, naar Margat, van daar Anno 1192. naar A a i
I.
of Ptolemais, in 't jaar 1291. weer naar LimiiTo in
E RIDDERS VAN ST. JACOB IN HOLLAND , Cyprus retireren. Van daar wendden zy zich 1380.
heeft graaf Floris van Holland in 't jaar 1290. naar Rhodus, joegen den 15. Aug. de Saracenen
van 12. leden opgerecht, en hun een St. Jacobs fchulp uit dit en noch 7. andere byleggende cylanden, die
benevens deszells beeltenis, daar aan hangende, tot hun evenwel 1523. van den Turichen keyzer Soliman gezamentlyk weer afgenomen wierden. Daar
een ordens-teken gegeven.
f D E RIDDERS VAN ST. JACOB IN SPANJEN,MS op wandelden zy enige jaren naar Rome, Viterbo,
de oudite van de Spaanfche ordes, die naar 't ge- Conetto , Villa Franca en Nizza, tot dat keyzer
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KarelV.hunemdelyk den 24.Maart K30. het eyland wig durende oorlog gevoert, en fchoon liet met de
Malta onder die voorwaarde overgaf, dat zy he- Chriitenheid vrede is, zyn doch deze ridders uit
ftendig tegen de Turken en zee-rovers vechten , den hoofde van hun gelofte daar niet aan gebonden,
koning van Spanjen, als koning van Sicilien voor warom zy van wegen de Porte en de Barbaarfche
hun leen-heer erkennen, en hem tot dankbaarheid zeerovers allerley vyandlykheden te duchten hebben,,
jaavlyks een valk zenden zouden. Hun opperhooft en wanneer het tuilchen beyde partyen tot een zeenoemt zich groot-meefter van het H.Hofpitaal van gevecht komt, word 'er meeftentyd zeer defperaat
St. Jan van Jeruzalem, en Gardiaan der armen van gevochten, en de gevangens in de elendigfle flaJefus Chnflus. De orde beftaat uit ridders, capel- verny gezet.
lanen en fervienten,en word in 8. tongen of natiën
f D E RIDDERS VAN ST. JAN EN THOMAS, zyn
verdeelt, welke zyn (1) die van Provence, (2) die het eerft te Ptolemais in Syrien opgerecht, en paus
van Auvergne, (3) van Vrankryk of Parys, wier Alexander IV. heeft hun in het jaar 1524. een rood
groot-Prioor zedert 1719. de ridder van ^rleans is, kruis met ftompe punten, ,in wiens midden de 2.
natuurlyke zoon van den laatftgeftorven regent van heiligen ftaan, gegeven. Maar na dat Syrien van
Vrankryk. (4) de Italiaanfche, (5) de Arragonfche, de Barbaren ingenomen is, hebben zy daar opge(6) de Engeliche, die zedert 1537.niet meer in we- houden ; maar daar is noch een overblyfzel van in
zen is. (7) de Duitfche, die ook de Bohemers,On- Portugaal , die van koning Alfonzus den wyzefi
garen, Polen, Denen, Zweden, Croaten en Dal- heerly k begiftigt zyn,en verlof hebben om te trouwen.
maners onder zich begrypt, en (8) de Caftiliaanfche,
t D E RIDDERS VAN S T . J A N VAN A C R Ï , volgden
onder welke ook Leon , Portugaal, Algarbien ,Gra- den regel van den H. Auguftyn, droegen op zwarsiada, Toledo, Gallicien en Andaloufien itaan. De te klederen een wit kruis, bloeiden onder koning
groot-meefter voert den titel van Eminentie als de Ahonzus den wyzen in Spanjen, en wierden naderkardinalen , en de hoge armen van de orde zyn de hand met de St. Jans- of Malteefche ridders vervolgende: naamlyk de groot-commandeur, die uit knocht.
de pr^vencaalfche tong verkoren word, de maart D E PVIDDERS VAN JEZUS EN MARIA , zyn
fchalk, die het hooft der tongen van Auvergne is. Anno 1Ó15. te Romen opgekomen, en hebben een
De hofpital;er,a!s het hooft der tongen van Vrank- blaauw leli-vortnig kruis gedragen, in wiens midryk; de admiraal , als het hooft der Italiaanfche den de letters I. H. S. ftonden.
tong; de Gran-Conièrvatore, als hooft der Arragot D E RIDDERS VAN JEZUS CHRISTUS, die St,
neefche tong: de groot-cancelier, als hooft der ton- Dominicus in Jt jaar 12.17. tegen de Waldenfers
gen van Caitilien en Portugaal: de groot baley of heeft opgerecht, droegen een zwart kleed, en een
baillu van Duitfland, als hooft der Duitfche tongen, Jeli-vormig wit en zwart kruis. Zy volgden de leer
en de Turcopeiier, als hooft der Engelfche natiën, van hun itichter Dominicus, en zyn tegenwordig,
welk laatfte amt zedert 1550. opgehouden heeft. na dat zy de wapens aan een kant gelegt hebben
9
De ridders volgen den regel van St. Auguftyn, en meeftendeels geeitlyk; gelyk ook de Spaanfche in~
dragen in oorlogs-tyden een roden gordel, meteen quiiitie dit kruis, als haar wapen, opentlyk voert.
silvervefwig recht kruis: maar in vredens- tyden, Daar zyn ook ridders van den Heer Jezus te Roof wanneer zy niet in de wapens zyn, is hun kle- men, die het eerft van paus Johannes XXII. in 't
ding een lange zwarte rouw mantel, met een wit jaar 1320. gefticht zyn, en naderhand van Paulus
achthoekig kruis, van gewaft linnen , dat op de V. vernieuwt.
linke zyde (laat. Voor op de borft dragen zy een
D E BROEDERSCHAP VAN JOHANNES NEPOMUgoud kruis aan een fmal zwart lint, en onlangs is CENUS is in Bohemen en andere keyzerlykeErflanin 't jaar 1727. in Vrankryk een wet opgekomen, den in groot aanzien geraakt. Deze was'een Domdat zy tot onderfcheid van andere ridders een goud heer te Praag, en biechtvader van koningin Johanlint met een witte grond dragen moeten. In den
oorlog tegen de ongelovigen dragen zy noch een na, maar wierd op bevel van koning Wenceflaus
kleed voor en achter met een wit kruis zonder pun- in 't jaar 1483. van de Pragerbrug in de Moldau
ten. Zy tellen zedert hun ftichting 63 grootmee- geworpen , en verdronken. Het ridderteken is
sters, 37. groot-Prioren van Duitfland, en 29.heer- het afbeeltfel van dezen Johannes Nepomucenus,
meefters , welk heermeefterdom in de Baiiiuagie dat van mans en vrouwsperfonen aan een lint op
Brandenburg ook de Maltezer orde toekomt, zich de linker borft gedragen word,
door de Marck, Pommeren, Saxen, en Wenden
K.
uitltrekt, en altyd van het koninglyk Pruiffifche en
keur- Brandenburgfche huis geadminiirreert word.
E RIDDERS VAN DE KNOOP TE NAPELS 9
Noch is 'er als iets byzonders by aan te merken,
komen van koningLodewykinHongaryenen
dat, daar men anders niet alleen katholyke heren ,
maar ook andere religie-genoten als Luiterfchen en zyn gemalin Johannal. koningin van Napels af, die in
Gereformeerden in deze orde neemt , men ook het jaar 1315. zeftig van de voornaamfte heren des
voor .enigen tyd den Mofcovitifchen generaal veld ryks* daar*'rriee befchonken. Zy droegen een wit
maanchalk ScheremetofT, die doch den Griekfchen kleed , en tot een ordens*teken een Knoop met
Godsdienit toegedaan is , het Malteefche ridder- goud doorvlochten. Doch de orde is na de dood
kruis van Malta gegeven heeft. Voor 't overige des ftichters haait te niet gegaan.
D E ORDE VAN DE KOÜSSEBAND, OF VAN ST,
word tuilchen.deze ridders en de Turken een eeuGEORGE, is onder de beroemite van de wereld te
reke-
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rekenen; de ridders hieten in het Engelich Knights
of the Garter, en hebben hun oprcchting koning
Eduward III. te danken, een vorft die toen ter tyd
over Vrankryk en Schotland zegepraalde, die de
koningen Johannes van Vrankryk en David van
Schotland te gelyk gevangen hielt, en Anno 1345.
of 1350, deze orde ingeftelt heeft. Enige houden
het daar voor, dat het ter liefde van de gravin van
Salisbury gefchied is, die, terwyl zy met den koning danfte, een van haar Koufïebanden verloor,
welke de koning zou opgeraapt, en daar by gezegt
hebben: Hony foit qui mal y penie, dat is,die arg
denkt, vaar arg in 't hart , welke woorden ook
tot een zinfpreuk van de orde genomen zyn. Maar
andere verhalen dat de aanleyding hier toe van een
byzondere krygsdaad genomen is, en de orde de
naam van den Kouileband gegeven, wyl men in 't
begin dit ftuk alleen van het gantfche ordens kleed
verkoos te dragen, om de ridders daar by te erinneren, dat zy door een beftendigen band der eendracht en vriendfchap zouden'verknocht zyn. De
orde heeft haar eige bedienaars, als den prelaat van
den Kouileband, '"t welk altyd de biflchop van Winchefter is; de kancelier, 't welk is de biftchop van
Salisbury; een Regiftrator, en deze is de deken van
Windfor, een wapen-koning dien men Garter noemt,
die op de ceremoniën by de plechtigheden der ridders en by hun inweyingen het opzicht heeft. Het
kapittel der aanwezende ridders word jaarlyks op
den dag van St. George, naamlyk den-23. april,
op het ilot en kapel te Windfor, dat koning Eduward daar toe heeft laten bouwen, gehouden , en
de verkiezing der ridders ftaat enkel en alleen by
den koning , wanneer en waar hy die wil doen.
Het ordens-teken is een blaauw lind, dat met goud,
paarlen en edelgefteentens bezet is, en dit moeten
zy altyd aan de Imker knie dragen. Maar op plechtige feeften dragen zy ook een rok, mantel en muts
van zwart fluweel, benevens een halsband van zuiver goud, met rood geëmailleerde rozen, in een
blaauw geëmailieert lind, en het devies met goude
letters in 't midden. Zy durven zich in 't openbaar zonder hun KomTeband niet vertonen ,op de boete van
2. ryksdaalders voor dien, die hen het eerft daarop
betrapt, doch wanneer zy op de reys zyn, is een
blaauw lind onder de laars genoeg. De goude ordens-keten is uit 26. garters of rondgelegde Kouiïebanden met een witte en rode roos in het midden,
en zo veel gevlochte knopen beurt om beurt te zamen gevoegt, waar onder het beeld van St. George
te paard benevens den draak en de gewone ridderfpreuk te zien is, welke keten de ridders op plechtige feeftdagcn over hun mantel dragen. Dezelve
is naar den rang der ridders de eene tyd koilelyker
als de andere met diamanten en andere kleinodiën
bezet, en was die ridder-orde die men koning Guitavus Adolphus van Zweden overreikte in alle letters doorgaans met diamanten verciert , die 411.
iiuks uitmaakten. Ja dat ordens-teken dat koninginne Anna van Engeland in het jaar 1^05. den beroemden hertog van Marlboroug na den gelukkigen
volvoerden veldtocht inBeyeren fchonk,had 12000
pond fterlings gekoft. 't Getal der ridders beitaat

uit 16. perfonen, en de Engelfchen hebben het 'er
breed mee op, dat 'er zedert de eerfte ftichting der
orde 8. keyzers, 21. vreemde koningen veel fouvereine priniTen , Duitfche keurvoriten, hertogen
en graven, om kort te gaan, luiden van de hooglte geboorte in geweeft zyn.
D E RIDDERS VAN DE KROON IN VRIESLAND,

leyden hun ftichting van keyzer Karel den Groten af, die hun, wyl zy zich zo dapper tegen de
toenmaals Heydenfche Saxen gehouden hadden ,
een keyzerlyke kroon tot een ridder-teken gegeven heeft , dat de ridders plachten op de borft
te dragen.
D E RIDDERLYKE K R U I S - O R D E

MET DE RODE

STAR , is in het begin naar haar eerfte zit-plaats in
Paleftina de Bethlemitifche genaamt, en heeft haar
oorfprong met andere ridderlyke kruis-ordens van
de H. Helena, ook op de Saracenen veel overwinningen behaalt , maar eindelyk wegen derzelver
grote macht zich in Aquitanien, en naderhand omtrent het jaar 1217. in Bohémien, Moravien, Silefien en Polen geretireert, ook de gaftvryheid beginnen te oeffenen, en den regel van den H. Auguftyn aangenomen. In 't begin voerden zy gelyk
andere kruisdragers een rood kruis,maar naderhand
hebben zy tot onderfcheyd een rode zeskantige ftar
verkoren. Deze orde is denpauflyken ftoel onmiddelyk onderworpen, en derzelver opperhooft is de
generaal grootmeefter, die in de oude ftad Praag
zyn woonplaats houd, en de eerfte prelaat onder
de regulieren van het koningryk Bohemen is. Zyn
kleding beftaat op plechtige feeftdagen uit een langen zwarten zyden , en met hermelyn gevoerden
rok met lange mouwen, waar over een rood fluwele
draagband met een zwaard gegord is, en een koftelyk lind met lange goude kanten hangt. Over dit
alles draaagt hy een zwarte zyae mantel met een
langen {leep, aan wiens linke zyde een groot rood
kruis reet 6, kantige ftarren, en op de borft een
diergelyk ordens - teken met rode ftenen te zien is.
Opliet hooft draagt hy een hoed van Atlas, met
een dikke goude fnoer, en een knop van edelgefteentens , aan de handen witte handfehoenen, en
aan de benen laarzen en fporen. Anders is zyn gemene kleding een lang zwart kleed, met een goud
kruis en ftar op de borft, en daar over een zwarte
mantel met het grote rode ridder-teken. De andere ridders dragen ook een zwart kleed, en op de
linke borft een rood kruis met de ftar van rood atlas , in 's gelyk een zwarte mantel, evenwel zonder ordens-teken. Een ander groot-meefter van deze riderlyke orde, die evenwel de eerftgemelde onderworpen, en ordens-viiitator door Sileüen'en Polen is, refideert te Breflau, en is over het ftift van
St. Matthias geftelt.
D E KRUlSDKAGERINNEN, die ook kruis-ordens-vrouwen , of fter-kruis-ordens-vrouwen genoemt worden , zyn in 't jaar 1668. van keyzer Leopolds gemalin gefticht, dewyl toenmaals by de af»
branding van den nieuwen burg een goud kruis „
waar in een ftukje van Chriftus kruis belloten was,
midden in de vlam ongeichonden bleef. Zy
dragen op de linke borft aan een zwart lind een
Yyyy3
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vierkant kruis i midden door het kruis gaan vier
houtverwige geformeerde linicn, die ook een kruis
verbeelden, onder het welke een zwarte dubbele
Adelaar, en om het gantfche ordens-teken , dat rond
is, in een herom geflingerde ceel deze woorden:
Salus & Gloria , ftaan. De befchermheiligen der
orde zyn de K. Maagt en St. Jofef: Paus Clemens
IX. heeft die orde beveiligt, en den bilTchop van
Wenen het opzicht in geeitlyke zaken daar over
toevertroud. De regerende Roomfche keyzerin is
uit hoofde van de ftichting altyd groot-meefteres of
prefidentin van deze vrouwen-orde , maar tegenwoordig bekleed de keyzerlyke vrouw weduwe Amalia Wilhelmina deze plaats, en de orde bloeit aan
het Weener hof en in de keyzerlyke erflanden
zeer, zy word ook gemeenlyk alle jaar op den 3.
Mey en den 14. Sept. als op welke 2. dagen het
kruis-ordcDsfeeft in het Profeffie huis der Jezuiten
op het hof geviert word, van de keyzerinne- weduwe aan veel vorftinnen, gravinnen en Baroneflen
uitgedeelt. Deze orde heeft behalven dat haar raadsvrouwen en afïïftentinnen, de eerften voeren den
titel van excellentie, en beftaan meeft uit de opperhofmeeftereflen en gemalinnen van de geheime raden; de afliftentinnen worden van de prefidentin
tot aanneming der kruis-dames en andere voorvallen en bedieningen by de plechtigheden gebruikt.
f KRUISHEREN, worden anders ook ridders
van de Maagt Maria , en broeders van het Duitfche huis van onze L. Vrouw van Jeruzalem genoemt, en hebben met de St. Jans ridders enerly
oorfprong. Want in 't begin bouwde een Godvruchtige Duitfcher, die zich te Jeruzalem ter woon had
neer gezet, voor de zieke pelgrims en landsluiden
een gafthuis, benevens een kapel ter eren van de
moeder Gods. Naderhand namen de Bremers en
Lubeckers de zorg voor de zieken in de belegering
van Acri vlytig op zich, en begaven zich veel in 't
gemelde gafthuis om de zieke pelgrims te koerieren.
Alzo lloegen veel groten de hand aan 't werk, dat
paus Celeftinus III. een rechte orde (lichte , tot
wiens opper-hooft de broederfchap Hendrik van
Waldpot uit het midden van haar verkoor, en anno 1191. de regels van den H, Auguftyn aannam.
Zy dragen een witten mantel en daar op een zwart
kruis op een zilver veld,daar koning Johannes van
Jeruzalem een goud by ge voegt heeft. Keyzer Fr ederik II. heeft 'er den zwarten ryks-adelaar in 't
goude veld by gedaan, en eindlyk koning Lodewyk IX. van Vrankryk de punten van 't kruis met
4. goude lellen vercie'rt.. Zy brachten zich door hun
dapperheid tegen de ongelovigen in zulken aanzien,
dat hertog Conraad van Mafovien anno 1119, deze
orde tegen de ongelovige PruilTen te hulp riep, dien
zy onder het bevel van hun vierden meerier Herman van Saltza zo trouw hielpen, dat hun de hertog tot vergelding de landftreck van Culm en wat
tulTchen de Weixel, Mocker en Trebende gelegen
is , inruimde : hoewel de Polen de ridders nageven , dat zy deze landftreek tegen des hertogs wil
bemachtigt hadden. Dat is zeker, dat de orde allengsjens wyder inkroop,;en gantfch Pruiflen, Lyf-
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land en andere landeryen onder zich bracht, IQ dat
haar meefter Herman van Saltza den naam van hoogmeefter, en deszelfs ftadhouder in Pruiflen den titel
van land-meefter voerde, Wyl nu ondertuiTchen de
Chriftenen in Paleftina alles weer verloren, zette de
orde in PruilTen een vatten voet, verplaatfte de refidentie naar Marpurg in Heffen, daar noch hedendaags een prachtig Duitfch huis te zien is , en van
daar naar Marienburg in PruilTen , voerde naderhand
met de Litthauers zware oorlogen , verenigde de
zwaard-dragers uitLyfland met zich, en begon door
haar macht hoogmoedig te worden, gelyk ook de
onderdanen met onverdraaglyke fchattingen te be*
awaren. Daarom ging Uladislaus Jagello koningvan
Polen op hen aan, en leverde hun den 15. Juli 1410»
op den Tannenberg een zo bioedigen llag, dat 'er
50000. man van het leger der orde, en onder dien
over de 600. ridders op de plaats dood bleven. Ja
verfcheyde landen en lieden maakten anno 1440. te
Marien werd er een verbond tegen het onbillyk geweld, en 1454. viel het grootfte gedeelte vanPruiffen van de ridders af, en gaf zich onder de be«
fcherming van den koning van Polen. Hier uit ontftond een zware oorlog, en naderhand door pauslyke bemiddeling'in 't jaar 1466. te Thoren tuflchen
de orde en den koning Cafimirus IV. volgende vrede : dat naamlyk de kroon Polen , Pomerellen, benevens het Culmfche en Michelaufche gebied , als
ook Ermeland Marienburg, en Eibmg afgedaan*
maar het overige deel van Pruiflen aan de orde als
een Poolfch leen blyven zou. Eindelyk wierden de
kruisheren in de 14de eeuw te eenemaal uit Pruiflen
verdreven, want hun hoog-rneefter mark-graaf Albrecht van Brandenburg nam den Luitherfchen Godsdienft aan, begaf zich in den echt met de princes Dorothea, een dochter van Frederik I. koning van
Denemarken, en wierd van de kroon Polen den
9. April 152,5. met het gemelde deel in Pruiflen van
zyn neef koning Sigismund in eigendom beleent
Op deze wyze quam Pruiflen aan het huis van Brandenburg, dat het zelve naderhand 1657. door de
Brombergfche traktaten van de kroon Polen in fouvereiniteit ontfangen, en anno 1701. tot een koningryk verheven heeft, OndertuiTchen retireerde zich
het opper-hooft van de orde, Waker van Kroonberg, anno 152.7. naar Mergentheim in Pranckenland, noemde zich adminiftrator van het hoog-meefterdom van Pruiflen, en meefter van de Duitfche
orde in de Duitfche en Italiaanfche landen , wierd
ook anno 1538. tot een medelid van de Franckifche kreits aangenomen , in welken ftaat de orde tot
noch toe gebleven is. Met de Lyflandfche conqueflen, die 'er noch overig waren, ging het niet
veel beter. Want, of fchoon keyzer Karel V. Walther van Plettenburg , toenmaals heer-meefter van
Lyfland, tot een ryks-vorft verkoor , raakte doch
zyn navolger Wilhelm van Furüenberg met de Mofcoviters lelyk over hoop te leggen, by welke gelegenheid Polen en Zweden zich in Lyfland deelden*
en de laatfte heer-meefter Gotthard Kettler , die
den koning Sigismundus van Polen het volkome overfchot had afgeiiaan, van den zelven weer met
het .hertoglyk leen van Coerland ea Semigaffien op
zich
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"üch en zyn nakomelingen , ingehuldigt wierd. De gerecht , hun een goude ketting van bloempotten ,
tegenwoordige ordens-landen worden in n . baillua- die met witte leliën gevult waren, gegeven', onder
gien verdeelt, naamlyk (1) de Ellalche,(2.) de Oo- aan hong het afbeeldiel van de H. Maagt met het
Henrykfche (3) die van de Adige of de Tyrolfchc, kindeken Jezus, en onder aan op een ceel deze woor(4) die van Coblents, (5) de Franckiiche (6) die te den : houd maat. Deze orde der matigheid is ook
BieiTen (7) de Weffphaalfche ^ (8) de Lottering- van de keyzers Frederik III. en Maximihaan I. gefche, welke alle van de Roomiche gezintheid zyn. dragen , maar naderhand in verval geraakt.
RIDDERS OP LEMNOS TEG N DS TURKEN,;
(9) de HeiTnlche, (10) de Thuringiche , (11) "de
Saxifche, welke 3. laaule voor 't grootfte gedeelte wierden in 't jaar 1459. v a n P a u s ^1US ^ ' P ^ 1 0 ^ *
Luiterfch zyn,maar doch den heer Duitfch-meeiter maar hebben niet lang geduurt.
R-DDERS VAN DE L I E F D E DES NAASTEN, heefQ
voor hun opper-hooft erkennen, en op de kapitteldagen te Mergentheim verfchynen.
Voor dezen de gemalin van koning Karel III. van Spanjen, tewas de Utrechtfche de twaalfde, maar de Hollan- genwoordig regerende keyzerin , in 't jaar 1708,
ders hebbenze reeds voor vele jaren aan zich getrok- voor haar vertrek' uit Wenen gedicht, en hun een
ken. Zo ziet het ook met de Klfafche en Lotte- goud en niet geëmailleert kruis met deze woorden
ringiche heel ilecht uit,dewyl de koning van Vrank- kruisgevvys (taande: Amore Proximi,aan een rood
ryk derzelver inkomiten aan zyn 01 de van St. La- lint tot een ordens-teken op de borft te dragen gezarus gehecht heeft. De tegenwoordige Duits-mee- geven. Zo wel ridders als vrouwen Worden hier in
fter is Francifcus Ludovicus , palts-graaf aan den aangenomen, en zy kunnen deze orde aan een anRhyn, biflchop van Breslau en Worms»voor dezen der goed vriend, hoewel maar eens, geven , waar
door 'er geen valt getal van deze ridders is.
keur-vorft van Trier, nu van Ments.
-f D E RIDDERS VAN ONZE L. V R O U W VAN DEK

BERG CARMEL,die koning Hendrik IV.van Vrankryk in 't jaar 1608. van paus Paulus V. op nieuw
E RIDDERS VAN DEN H. LAZARUS TE J E - heeft laten bekrachtigen, zyn tegenwoordig met de
RUZALEM, verenigde paus Innocentius VIII. orde van St. Lazarus verenigt. Daar worden geen
anno 1490. met de Maltefers, maar Pius IV. bracht als gebore Franfchen in aangenomen, en hun getal
hen weer in aanzien, en Pius V. gaf hun in 't jaar liep op 100, die verplicht waren in oorlogs*tyden
2564. noch meer privilegiën. Na dezes dood vere- altyd rontom den koning te zyn. De vorige koning
nigde hen Gregorius XIII. in 't jaar 1572. met de Lodewyk XIV. heeft deze orde met verfcheyde anridders van St. Maurits in Savoyen", en maakte den dere kleine verenigt, en zedert 1673. het groothertog Emanuel Philibert benevens alle zyne navol- meefterdom zelfs op zich genomen. Zy ftryden tegers tot groot-meeiter. Maar in Vrankryk kon men gen de vyanden der Roomiche kerk, voeren tot een
niet verkrygen dat zy de Savoiaarden gehoorzamen ordens-teken aan een bruin lint een achtkantig viozouden, daar wierden de Franfche ridders van St. letverwig kruis, in wiens midden het beeld van de
Lazarus door paus Paulus V. in 't jaar 1658. met de L. Vrouw itaat,ook dragen zy een mantel meteen
ridders van de H. Maria van den berg Carmel ver- diergelyk kruis, en hebben het opzicht over de Laenigt, en naderhand heeft de vorige koning van zaretten en garthuizen.
Vrankryk Lodewyk XIV. vele andere kleine orf D E RIDDERS VAN ONZE L. V R O U W VAH
dens, inzonderheid de hofpitaal-heren van den H. M O N T E Z A , IN ' ï KONiNGRYK V A I E N C I A , [die lil
Geeft van iVLntpellier, de ridders van St.Jacobvan plaats van de uitgeroeide tempel-heren in 't jaar
Lucca, des H.grafs en andere meer in 't jaar 1664. 1316, opgekomen zyn, hangen van de orde van
en 1672. daar mee verenigt, en het groot-meeiter- Calatrava af, doen gelofte van wettige kuisheid en
fchap aan zich zelven behouden. Het voornaamfte dragen een rood kruis op een wit kleed.
oogmerk daar van is tegenwoordig, dat de foldaten,
D E RIDDER ORDE VAN DEN H. LODEWYKJ,
die in 's konings dienft gequetft, of anderiins door heeft Lodewyk de XIV. in 't jaar 1693. voor de
ouderdom tot verdere krygsdienften onbequaam ge- officiers te water en te land gefticht, en het grootworden zyn, door deze orde in het gafthuis van St. meefterdom de kroon ingelyft. Niemand geraakt
Lazarus te Parys mochten gekoeitert worden. De hier t o e , ten zy hy zich in den kryg dapper geSavooifche ridders dragen een groen achtkantig kruis, houden, enden koning 10,. jaren gedient heeft. D e
maar de Franiichen hebben een goud aan een vio- ridders hebben verfcheyde penüoenen, als de grólet lint.
te-kruisdragers, waar van 'er 8. ryn moeten, 6000,
t D E RIDDERS VAN DE L E L I heeft paus Paulus livres, de commandeurs, waar van 'er 24.zyn,ten
III. ten getalle van 50. opgerecht, hun Viterbo tot dele 4000. ten dele 3000. de ridders van 2000. tot
een zetel aangewezen, en tot een ordens-teken op 800. livres. De koning heeft voor den beroemden
de eene zyde het beeld van de lieve vrouw ad commandant van Landau , Mr.. Laubanie, het
Quercum (aan den Eik) wier kerk te Viterbo zeer gants nieuwe amt van generaal-vieariffchap opgeberoemt is, op de andere een hemelsblaauwe leli fécht, en hem het zelve benevens een penlioen van
op een goud veld, met het woord Paulus III.P.M. 36000. livres jaarlykfche inkomiten zo lang hy leeft
toegeëigent, Paulus V. heeft ze daar na tot op 350. opgedragen, dewyl hy by zyn dappere tegen weerin Landau het gezicht verloren had, en alzo geen
vermeerdert.
D E RIDDERS VAN DE L E L I OF DE BLOEMPOT- verdere dienften doen kon. Anders dragen deze
M N . , heeft Fer4iaajid I. koning van Arragon op- ridders een goud kruis, met een medaille daar aan.»
L.
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waar op aan de eene *yde het bcclt van 5*. Lcrcis
;~ een
— goud
^n^cirMcpn
tr.nin^.vken mani
mantel naat met
in
harnas en koninglyken
de goude letters op den rand, Ludovicus Magnus
Tnttituit An. 1693. op de andere zyde een bloot
vlaniment zwaardt,aan wiens punt een laurierkrans
met een wit bintzel hangt, en op de kant deze
woorden: Bellicse Virtutis Premium (het loon van
de krygsdapperheid.)
M.

D

E M A G D A L E E N S - R I D D E R S , wilde een Bre-

tagnifch edelman , toen hy van zyn bedevaart
uit het H. land Anno 1614. te rug quam, tegens
de toenmaals in Vrankryk zeer in zwang gaande
ontuchtigheden oprechten, en hun een leli-vormig
kruis benevens het beeld der H. Magdalena tot een
ordens-teken geven ,maar ,dewyihy Hechten ingang
by 't hof vond,heeft deze enige Magdaleens-ridder
2yn dagen in een woeftyn onder den naam van den
vreedzamen kluizenaar geëindigt.
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een Leli gegroeit was, gedicht, die een van-zilver
geborduurde leli op de borit, maar op hoge feeftdagen een dubbele goude ketting met een afhangende goude wit-geëmailleerde leli droegen. Maar
deze orde is gaauw weer verdwenen, of onder de
fabels der oude tyden te rekenen.
t D E RIDDERS VAN STE MARIA

VAN LOR ET-

T O , heeft Sixtus V. anno 1587. gefticht , toen hy
de kerk van Loretto tot een bisdom gemaakt , en
hun het beeld van de H. Maagt van Loretto tot
een ordens-teken gegeven heeft. Daar zyn zo wel
Civile als Militaire bedienden mee voorzien , en de
ridders zyn te gelyk Comités Palatini of paltsgraven^
dat zy do&ers en notariflen kunnen maken, en onechte kinderen wettigen.
D E ORDE DER M A T I G H E I D , O F HET GENOOTSCHAP EN BROEDERSCHAP VAN DEN H . CHRISTOF-

FEL , die op aanraden van een Baron van Dietrich(tem onder den adel der 3. vorftendornmen Stiermareken, Karinthien en Crain in het jaar 1517. tegen het vloeken en zich vol te drinken opgerecht
is, en taamlyk floreerde, ook adelykc vrouwen tot
M A L T E E S C H E - D A M E S , zie Sixenne.
MALTEE5CHE-R1DDERS , zie St. jans Rid- leden van het genoodfehap aangenomen heeft. Deze ridders moeiten het beelt van St. Chriftoffel- cfJi'SS.
pentlyk dragen, en zich voor alle gebreken, inzonRIDDERS VAN ST. MARCUS TE VENETIEN , derheid voor het vloeken en volzuipen wachten,
hebben een goude ketting waar aan een medaille gelyk zy ook de overtreders de eerfte reys meteen
hangt, op wiens eene zyde een gevleugelde leeuw geld-boete ltraften, maar ten twede maal uit de orflaat, die in de rechte klaauw een bloot zwaardt, de ftieten , die evenwel haait weer verloren geen in de linke een open boek houd, waar in deze gaan is.
woorden te lezen ftaan: Pax tibi Marce Evangelifta
| D E RIDDERS VAN DEN H. M A U R I T I U S , die
meus, dat is, vrede zy U Marcus myn Evangelift. hertog Amadeus VIII. van Savoyen gefticht heelt
Op de andere zyde is de naam van den regerenden in 't jaar 1434. droegen een langen rok en hoed
Doge, of ook dikwils zyn knielent beeltenis, een van groen laken, lieten den baart en de hairen als
vaandel uit handen van den H . Marcus ontfangen- de Eremiten groeien, voerden een pelgrims-nar in
de. Met deze orde vereren de Venetianen heden- de hand, en hadden een goud kruis aan den hals
daags niet alleen hun landsgenoten, maar ook vreem- hangen. Zy zyn alle van adel, hebben zedert het
de en voornaamlyk geleerde luiden , en worden jaar 1571. de hertogen van Savoien tot groot-meediergelyke ridders, die van den gezamentlyken raad fters, en dewyl zy met de H . ridders van den H.
geiiagen worden, hoger gehouden als die de Doge Lazarus tegenwoordig verenigt zyn, zo word het
alleen maakt. Zy genieten ook een jaarlykfch trak- goude en witte ordens-kruis over het groene van St.
tament
Lazarus gedragen. Zy volgen den Ciirercienzer reD E RIDDERS VAN DE H. MARIA GLORIOSA , gel, en hun ridder-woning is te Turin , daar de
in 't gemeen Cavallieridi Madonna en FratresGau- hertog twe fchone gebouwen voor hen heeft ladentes genoemt, hadden Bartholomeo di Vicenza ten oprechten.
een Dominikaan in 't jaar 1233. tot ftichter, volgDE ORDE VAN ST. MICHAEL, heeft koning Loden den regel van St. Domirucus, en wierden van dewyk XI. van Vrankryk Anno 1469. te Amboife
Urbanus IV. beveiligt, Zy mochten geen goude ter eren van den H. Michael als belcherm-engel des
fporen dragen, hadden een purperverwig kruis op koningryks gefticht. De ordens - keten woeg 200*
een witten rok , met vier Harren op de zyde, zou- goude kronen,beftond uitte zamen gevlochte fchulden de onenigheid, die 'er toenmaals tuilchen de pen, waar aan het beeld van St Michael hing, met
inwoners en echtgenoten in zwang gong , helpen de woorden : Immenii tremor Oceani (de fchrik
dempen, en arme weduwen en wezen verdedigen, van den ongemeten Oceaan.) De ridders waren 11
Men vind ze noch hedendaags te Bologne, Man- 't eerft maar 36. maar onder de regering van Catua en Modena.
tharina de Medicis wierd hun getal zo groot en geD E RIDDERS VAN DE GEZEGENDE MARIA VAN meen , dat men ze eindelyk de beeften-orde noemBETHLEHEM , heeft paus Pius II. anno 1459. tegen de , en by na niet meer achtte, inzonderheid toen
de Turken gedicht, hun het eyland Lemnos tot de orde van den H. Geeft door Hendrik III. ingeeen woonplaats overgelaten , en een rood kruis op ftelt wierd. Naderhand is 'er wreer een reglement
een wit veld tot een ordens-teken gegeven : maar gemaakt, dat de ridders van den H. Geeft des avonds
zy zyn haaft weer vervallen.
te voren in de orde van St. Michael treden, en alD E RIDDERS VAN DE H. MARIA VAN DE L E - zo beyde te gelyk aannemen moeiten, warom zy
LI , zyn, zo men wil, van Garfias VI. koning van
Arragon ter ere van de M. Maria, wiens "beeld uit ook gemeenlyk 'Chevahers des Orjires du Roy nieten.
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ten; In deze orde van St. Michael worden 'niet alleen Roomsgezinden , maar ook Gereformeerden
en buitenlanders aangenomen.
D E RIDDERS VAN DE MOEDER GODS DE
M E R C E D E , OF DE LA REDEMPTION DES CAPTIFS,

die Jacob I. koning van Arragon Anno 1218. te
Barcelona ftichtte, beilaan uit ridders en Munniken,
die behalven de 3-geeftlyke geloften van kuisheid,
armoede en gehoorzaamheid, noch de vierde doen,
naamlyk dat zy aelmoezen inzamelen en de gevange Chnftenen by de Barbaren willen lollen. Zy
dragen op hun fchouder-mantel een wit kruis op
een rood-veld, en dewyl deze ridders met ce orde
van Monteza vereenigt zyn, moeten de Munniken
deze verloffmg der gevangenen alleen waarnemen,
't geen zy ook tot heden toe vlytig verrichten, en
alle jaren verfcheyde van hun munniken naar Fez
en Algiers zenden, om een party elendige Haven te
verloffen. Aan deze orde worden dikwils van wel
gegoede luiden fchone legaten in hun teftamenten
vermaakt.

719

leden die niet afwezig zyn inblaamve klederen mee
goud geboort aan het hof verfchynen , benevens het
opperhooft den Godsdienft verrichten, naderhand
over het welwezen van de orde raad plegen, en
een vrywillige aelmoes voor gequetfte foldaten by
een zamelen , gelyk de gene die in het genootfchap
aangenomen word ook iets hier toe moet toeleggen. Het getal der ridders is noch onzeker, en
heeft de ftichter aan zich behouden het zelve naai
believen te vermeerderen.
O.

E ORDE VAN DEN OLIFANT in Denemarken is van koning Canutus VI. toen hy
in eigen perfoon in 't jaar 1190. tegen de Heydenen te veld trok, gefticht, en van Frederik I. of
Chriftiaan I. volkomen ten ftande gebracht , toen
deszelfs prins Johannes Anno 1458. met Chriftina,
dochter van keurvorftErneft van Saxen, te Lunden
op het eyland Schonen in den echt trad. De halsf D E RIDDERS MONTIS GAUDII , OF VAN band heftond voordezen uit beurt om beurt door
MONTJOIE,waren Anno 1180. tot befcherming des elkander gevlochte Olyfanten en ankervormige kruisH. lands aangeftelt, volgden den regel van Augu- fen, waar aan het beeld van de H. Maagt hong f
ftyn, droegen een rood kleed met een wit vyf kan- die met zonneftralen gekroont was, en het kind Jetige ftar op de borft, maar zyn naderhand, toen zus op den arm droeg. Hedendaags dragen de ridde Saracenen alles innamen, by na te enemaal ver- ders in plaats van het gemelde Mariabeeld by grote
loren gegaan, en de overige met de orde van Ca- plechtigheden benevens het byzondere ridder-kleed
een goude ketting, waar aan altyd een toren en
iatrava verenigt.
Olifant beurt om beurt aan elkander gevoegt is.
Buiten die plechtigheden dragen zy maar een wit
N.
geëmailleerden Olifant , op een groen veld , die
E ORDE DE LA NOBLE PASSÏON, deze heeft een zilvere toren op den rug heeft, en met 5. diade hertog Jan George van Saxen-Weifienfels manten in de gedaante van een kruis versiert is, aan
den 24. Juni 1704. op het refidentie-llot Nieuw- een blaauw lint van de linke fchouder naar de rechAuguftusburg te Weifienfels opgerecht. Ik weet te zyde. Boven dien hebben de ridders een achtniet of ik de ordens-genoten ridders of gezelfchaps-ge- kantige zilvere ftar op de linker borft, in wiens midnoten noemen moet, dewyl de Autheur in de ar- den een zilver kruis op een rood veld ftaat. De
tykels die hier over opgeftelt zyn, hen focieteits-ge- keurvorften gelyk ook andere hertogen van Saxen
noten noemt, en dan eens van een orde, dan van zyn wegens de na bloedverwantschap met het koeen genootfchap gewaagt. Het ordens-teken is een ninglyke Deenfche huis gemeenlyk met deze orde
goude ftar, in wiens midden de letters J. G. als des vereert, en kan hedendaags geen dezelve verkryopperhoofts naam op een blaauw geëmailleert veld gen, die niet te voren een tyd lang ridder van Danüaan , achter dewelke een rood kruis en daarom nebrog ge weeft is.
een wit lind met goude kanten te vinden is, met
P.
deze woorden : j'aime 1'honneur qui vient par la
vertu, dat is, ik bemin de eer die door de deugt
E
verkregen word. Op de andere zyde vertoont zich t T T \ RIDDERS VAN DE PASSIE OF HET L Y JL/
DEN ONZES HEYLANDS, hebben de koninhet Saxen - Querfurtiche wapen , met de woorden:
Societé de lanoblePaffion inftituée par J.G.D.S.Q. gen Karefde V. van Vrankryk en Ricliard II. van
1704. Dit ridder-teken moet aan een wit lindt met Engeland te zamen tot herovering van het beloofde
goude kanten van de rechte fchouder naar de land en voortplanting van het Chriftiyk geloof geJmke zyde afhangen, en op het kamifool, wan- fticht, hun getal tot duizent ridders uitgebreyd,hun
neer de rok open ftaat , gedragen worden, maar de gelofte van gehoorzaamheid jegens hunne koninwanneer die toegeknoopt word, moet de ftar door gen , de armoede des geeftes (wyl zy doch de ligeen knoopgat van den rok getrokken worden. Het chaamlyke rykdom genoeg bezaten) en de kuisheid
oogmerk fchynt te zyn om de leden tot een ftant- opgelegt, en tot een ordens-teken een rood kruis
vafte trouw jegens het huis van Saxen, en tot een met een goud Agnus Dei in 't midden geseven.
RIDDER ORDE DU PAVILLON , heeft de teridderlyke edelmoedigheid aan te zetten, en daar
by een gedachtenis van het aan het hoogvorftlyke genwoordige koning van Vrankryk in praats van de
Saxen - Weiifenfelfche huis behorende vorftendom in 't jaar 1716. van hem gedichte orde de la TerQuerfurtteftichten.Het feeftdes genootfchaps word rafïe'in 't jaar 1723. opgerecht , en deze daar in
jaarlyks op den St.Jans dag gehouden, wanneer alle verwiffelt, gevende haar tot een ordens-teken een
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medaille ', daar op de eene zyde een kruis, op de
andere een pavillon ftaat, in plaats dat anders de
ridders van het terras een medailje, die het terras
van het paleys der Thuilleries verbeelde, plagten te
krygen.
t D E RIDDERS VAN ST. PAULUS , heeft paus
Paulus III. in 't jaar 1540. gedicht, 200. perfonen,
dien de pausïyke kamer 100000, Scudi (kronen) betaalt , daar in aangenomen , en hun bevolen de
Farnefifche leliën tot een wapen te voeren. Hun
kleding was op den kronings-dag van gemelden paus
een rood, en op des zelrs lterfdag een zwart kleed,
waar op een ontblote arm met een uitgetogen
zwaard, tot een ondericheyd van andere ridders,
gelyk dan dezen op ftrafvan den banen 1000.goudgulden verboden was diergelyken teken te dragen.
t DE ORDE VAN ST. P I E T E R , heeft paus Leo
X. Anno 152.0. tot befcherming der zee-kuiten opgerecht. Het ordens-teken was van de eene zyde
een goude bul met het af beeldzel van St. Pieter en
des regerenden panden wapen , op de andere de
ileutel en de pauflyke hoed, en daar konden geeftlyke en wereldlyke perfonen in aangenomen worden.

de laatft overleden aartsbiflchop van Saltsbtirg J<>
hannes Erneftus een gebore graaf van T h u n , Anno
1701. ter ere van den H. Rupertus, als ftichter en
eeriien biilchop van het aartsbisdom Saitsburg, opgerecht , en de eerfte ridders uit graven en barons t
die in dit aartsbisdom geboren zyn, verkoren,

s.
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E RIDDERS VAN DEN H. SALVATOR wier-

den anno 1118. tegen de Moren in Arragon
geiticht, en droegen een rood anker-kruis op een
wit kleed:doch hun rykekommanderyen zyn,toen
de Moren uit Spanjen verdreven waren , en men
deze ridders niet meer nodig had, weer met de
kroon verenigt.
DE ORDE VAN HET SCHIP EN DE WASSENDE
DUBBELE MAAN, heeft koning Lodewyk de Heili-

ge van Vrankryk anno 1169. in Sicilien geiticht,
toen hy ter zee naar Africa wilde overfteken , en
den H. oorlog bywonen. Aan de ordens-keten hingen dubbele goude fchulpen, en dubbele halve ma»
nen van zilver, als ook een ovaal met een goud
fcheepje. Het fchip betekent de reys ter z e e , en
Dr ORDE VAN DE PINXTERBLOEM (GENIS- de halve manen den oorlog tegen de Turken. In
T A FLOR is) heeft koning Lodewyk de heilige in Vrankryk heeft deze orde niet lang gebloeit , daar
Vrankryk Anno 1234. na zyn gemalins kroning op- en tegen is zy in Sicilien in groot aanzien gekomen»
gerecht-, en den ridderen een ketting, die uit en- DE ORDE VAN HET GROENE S C H I L D , heeft de
kele te ?amen gevlochtePinxterb.oemen en in ruit- beroemde Franfche Marechal de Boucicault op 't
fteen ingeflotene wit geëmailleerde leliën beitond, einde van de 14. eeuw in Vrankryk opgerecht, en
tot een ordens-teken gegeven , wa.ir onder een goud 14. ridders daar toe genomen, die zich verbonden
lelien-kruis met het opfchrift: Exaltat humiles, dat de dames, die in haar eer of vermogen beledigt
is , hy verhoogt de neaerigen , hong. Hy nam wierden , te verdedigen. Zy is ter ere van de adeook hondert edellieden tot zyn lyfwacht aan, en lyke vrouwen opgerecht. De ridders droegen een
gaf hun een langen vvapenrok, benevens een met goud groen-geëmaüleert fchild om den arm , waar
zilver geborduurde trawanten-rok, waar op achter in een in 't wit gekleedde juffer ftond.
D E SERAPHYNEN RIDDFRS IN ZWEDEN wil
en voor een diergelyke Pinxterbloem geflikt was,
waar over een hand uit de wolken een kroon hield, men dat door koningw Magnus II. omtrent het jaar
met de woorden: Deus exaltat humiles , dat is, 1334. gefticht zyn. Maar men weet van hen niet
veel meer als dat de ridders een ketting van
God verhoogt de nederigen.
te zamen gezette rood-geëmaiileerde goude Seraphynen en een goud patriarchaal-kruis , waar aan
R.
een Chriftus-beeld in een ovaal hong, toe-geëigent
E RlDDBRS VAN DEN H . R E M I G I U S , OF wierd. Deze orde heeft koning Karel IX. met den
DE H. OLÏ-VLES IN VRANKRYK, moeten Roomfchen Godsdienft afgeichaft.
D E ORDE DE LA SINCERITE (dat is van de opmaar uit 4. heren beitaan, die den Hemel houden,
onder de welke de heilige en van een duif uit den rechtheid) is 1705. van den mark-graaf van Bareuth
hemel gebrachte Oly-vles , waar uit de Franfche Chriftiaan Erneft geiticht, en in het ordens-teken de
koningen gezalft worden, uit het kloofter van St. vorftlyke zinfpreuk: Toujours Ie m e m e , femper iRemi naar de domkerk gedragen word. Doch de dem 'geftelt , en de ordens-kapél moet akyd de
onveranderde Augsburglche belydenis toegedaan
gantfche hiftorie is zeer twyffelachtig.
blyven.
RHODISCHE RiDDtRs, zie Strjans Ridders.
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RiDDhRs VAN DEN GOUDEN RING ,

die

DE

SLAVINNEN DER D E U G T ,

aan het key-

Palts-graaf Frederik II. aan den Rhyn opgerecht zerlyke hof zyn in 't jaar 1661. opgekomen , en
heeft, met het oogmerk dat de leden zich niet te hadden de keyzerinne weduwe Eleonora, nagelate
gemalin van Ferdinand de lilde, tot haar ftichtfter.Het
fchande zouden drinken.
t DERIDDI-RS VAN DEN ROZEKRANS, zyn door ordens-teken was een medailje , waar op de zon
St Dominicus aangeitelt, die hun, ter ere van de ftond die met een laurier-krans omringt was, met
moeder Gods, opgelegt heeft alle dag den Roze- het byfchrift : Sol ubique triumphat. Dit ridder-tekrans te biddeh. Zy dragen een leli-vormig half ken droegen de dames aan een goude ketting om
wit en half zwart kruis, en midden daar in het den linken arm, zo dat het kon gezien worden.
beeld van de gelukfalige maagt van den Rozekrans. Zy moeiten van ouden adel en goeden wandel zyn,
DE RIDDERS VAN DEN H, R U P E R T U S , heeft en gelofte doen van de groot-meeiterih getrouw te
blyven s

RID.
Myven , en alle lofTelyke oeffeningen na te jagen.
Na de dood van een ordens-genoten wierd het grote ridder-teken aan de grooMneefterin te rug getonden , maar het kleine behielden de erfgenamen.
f D E RIDDERS MET DE GOUDE SPOOR, of P u

Jeruzalem hun een deel van zyn eigen paleys, dat
aan den tempel van Salomon ftiet,toeè'igende.Him
kleed was wit, maar het kruis rood. Hun gelofte was
een eeuwige kuisheid, en de befcherming des beloofden lands tegen de Saracenen, en de huisvdlingder
Pelgrims, die naar Jeruzalem reysden. Zy brachten in korten tyd over de 40000. commanderyen
aan zich, waar uit zy jaarlyks over de twee rmilioenengoud trokken. Zulke rykdom maakten IICE
machtig, trots, en by ieder wegens vele gebreken
gehaat, warom zy van 't jaar 1306. tot 1311. door
paus Clemens V. en koning Filippus den fchonen
van Vrankryk op een zeer gruwlyke wyze te enemaal uitgeroeit, en hunne goederen ten dele den
landsheren, ten dele de St. Jans-of naderhand Maltedche ridders van den paus toegewezen zyn.
ORDE VAN DE T R O U W , word van de tegenwoordig regerende koningin van Polen en keur-vor»
ftin van Saxen aan heren en vrouwen in de gedaante van een klaverblad groen en met goud geëmaiïleert uitgedeelt, en aan een goude keten in het
knoop-gat, of anders op de borft hangende gedra- *
gen.

PARTICIPANTES die paus Pius IV. in 't jaar 1566.
opgerecht heeft , droegen het beeld van den H .
Ambrofms aan een goude ketting, of, gelyk andere zeggen, een goud Malta's kruis met een afhangende goude fpoor. Hun luchter gaf hun den rang
boven de Maltefer-en Duitiche ridders,maar nazyn
dood hielden zy op; doch heeft men naderhand in
de nieuws-papieren gelezen, dat paus Innocentiuf
XII. noch den afgezant van Venetien tot ridder van
de goude fpoor verheven heeft.
D s ORDE DE LA SQUAMA (van de Schobbe)
die koning Jan II. van Caftilien anno 1420. tegen
de Moren en Saracenen beveiligt heeft, heeft haar
naam van de vilch-j'chobben , waar uit het goude
kruis belfond, maar hielt met de dood des itichters
weer op.
D E RIDDERS VAN DE STAR-, die koning Robbert de Godvruchtige anno 1022. in Vrankryk ter
eere van de Moeder Gods luchtte , droegen een
V»
mantel van wit damaft, en op de linker zyde een
van goud geborduurde vy f kantige ftar. Behalven
E RIDDER ORDE DES VERLOSSERS, OF DES
dat hadden zy tot een ordens-teken drie goude met
H.BLOEDS TE MANTUA,heeft haar oorfprong
rozen doorvlochte en wit-en rood-geëmailJeerde ket- 1608. van Vinceniinus , hertog van Mantua gekretingen , waar aan een goude ftar hong. Deze orde gen , en het ordens-teken is een lint van goude owierd op 't laatft onder de flechtfté foldaten en e- valen met kleine goude ringen aan een gehecht, en
dellieden gemeen, daar om heeft ze koning Karel met emailleerfeljn de gedaante van vuur vlammen
VII. in 't jaar 1487. vernietigt, en ze den kaptein verciert. In de eyronde figuren ftaan deze woorvan de wacht te Parys alleen opgedragen, met be- den : Domine probafti m e , dat is, Heer gy hebt my
ding dat hy 'er in het toekomende alleen mee pron- beproeft. Onder aan de ridder-kerting hangt een
ken , en daar van daan Ie Chevalier du Guet hieten eyronde figuur die 2.engelen verbeeld,die niet hun
moet.
handen een goude <met kriftal voorziene ouwelkas
S T A R - K R U I S - O R D E N S VROUWEN, zie Kruhdra- valt houden, waar in drie druppels bloed van Chiïitus, die men voorgeeft in Mantua te hebben, begermnen.
D E RIDDERS VAN DEN H. STEPHANUS TE waart worden, met het opfehrift : Nihil ilto trifte
FLORENCEN, heeft Cofmus de Grote ter eere van recepto. 't Getal dezer ridders is zo. en de hertog
paus Stephanus IX. die van te vooren biffchop van Flo- van Mantua was hun hooft, die jaarlyks het ridrence geweeit was , in 't jaar 1561. gefticht. Zy der-feeft in de Domkerk te Mantua vierde.
D E RIDDERS VAN DE VLERK VAN ST. MICHAEL,
dragen een karmofyn rood met goud geborduurt
achtkantig kruis op de borft, zuiveren met hun ga- in Portugaal, voerden tot een ordens-teken een purleyen de zee van de Xurkfche rovers , begeleyden perverwige Engels-vleugel, met ftralen omringt,en
de Tofcaanfche fchepen naar Vrankryk, en houden waren tegen de Moren aangeftelt, maar zyn nu niet
hun refidentie te Cosmopolis op het eyland Elba: meer in wezen.
hun feeft-dag valt op den i.Auguiïus, en de grootORDE TEGEN HET VLOEKEN EN SCKANDELYhertog van Florencen is altyd groot-meefter van deze KE WOORDEN, is van de Saxifche hertogen Fredeorde.
rik Wilhelm en Johannes in 't jaar 1590. te Wey~
niar opgerecht, hoewel de heren ftichters dezelve
in de bul, die zy 'er over opgeftelt hebben , maar
T.
een broederfchap noemen, en de leden van het geE RIDDFRS VAN DE RONDE T A F E L , zyn in noodfehap een expres daar toe geflagen gouden grpEngeland geweeit , en zouden door koning fchen gegeven hebben, die zy by dag tot een geArtus in de 6de eeuw gefticht zyn, waar van men dachtenis aan den hals horigen.
in de oude Romans veel leeft.
D E ORDE VAN GOEDE VRIENDSCHAP TUSSCHEN
D E TEMPEL-HEREN, hebben zich voor de- KEUR-SAXEN EN KEUR-BRANDtNBu&G, is een uitsen in de wereld zeer beroemt gemaakt, dewyl zy vinding van den doorluchtigen keurvorft Johan Gena de inneming van 't H. land omtrent het jaar n 18. orge IV. van Saxen, toen hem Frederik III. toen
opgekomen zyn, en daar van daan hun naam ge- keurvorft van Brandenburg, in 't jaar 1691. te Tor»
kregen hebben, wyl Boudewyn de zde -koning van gau bezocht. Het ordens-teken was een goude armZ z z z 2,
band.
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b?nd, op wiens ene zyde de namen vin beyde de
keurvorften ftonden, met het byfchrift: AmitiéSincere, dat is, oprechte vriendfchap. Op de andere
zyde twee te zamen geflote handen , waar onder
twe kruislings leggende zwaarden, en twe gekruide
palm-takken, met de woorden Unis pour jamais,
dat is, voor altoos verenigt.

RID. RIE:
RIDDERS VAN HET H. ROOMSCHE RYK ] wördefi

altyd by de keyzerlyke kioning van den nieuw-verkoren keyzer geflagen, waar onder de Rhynlandfche graaflyke familie van Dalberg, bygenaamt ka»
meraars van Worms, uit kracht van een overoud
keyzerlyk privilegie, den voorrang hebben , en deze
ridder-flaging gaat alzo in zyn werk,dat het zwaart
van keyzer Karel den Groten driemaal van buiten
over den jok van den nieuwen ridder getrokken
W.
word, en 's daags voor de kroning zend de nieuwe
IDDERS VAN HET W I T T E L I N T , zo worden keyzer de namen van de gene, è e hy tot ridders
in Denemarken de Danebrogs-ridders genaamt, flaan wil, aan keur-Saxen over, op dat die oordele
wyi zy een wit gewatert lint dragen. Zie Ridders of zy riddermatig zyn, of vier adeiyke quartierea
hebben , geen misdaden en niets tegen de eer begaan
*van Danebrog.
D E WURTEMBERGSCHE JACHT ORDE , is hebben. Wanneer deze ridderflag gefchied is, geeft
van den hertog van Wurtemberg anno i7oz,gefticht, de keyzer het zwaardt aan keur-Saxen weer te rug.
en anno 1711. vernieuwt. Het ordens-teken is een Toen de tegenwoordige keyzer KareiVI. anno 17IL,
goud kruis met rood emailleerfel, en 4. goude aren- te Frankfurt gekroont wierd, floeg hy 31. diergelyden in de 4. hoeken, maar tuifchen de punten itaat ke ridders.
altyd een jacht-hoorn. In de midden is een rond
RIDDKRHOOFTMAN, is de direkteur onder een
groen fchiidje, waar op een goude W. met den vrye Ryks-ridderfchap, die of vaft aan blyft , of
hertogs-hoed, en op de andere zyde drie goude jaarlyks verkoren word. Wanneer deze ridderfchap
waldhorens door elkander geilingert, word aan een een by-eenkomft houd, hiet het een ridder-dag,
hand-breed Ponceau-lint van de linke fchouder naar daar by zyn de voornaamfte byzitters ux den adel
de rechte zyde gedragen , en op den rok aan de zelfs en nieten ridders raden. Dejurirlen, die de
linke bord een geborduurt zilver kruis s waar op het ridderfchap in haar algemene zaken en rechts-gedevies: Amicitise virtutisqtie foedus (het verbond dingen bedienen, voerenden naam van ridderfchapsvan de vriendfchap en deugt). Het getal der rid- eonfulenten.
ders , behalven de vorftlyke perfonen , wier getal
RIDDER-P AARDEN, frieten die ruiters, die 'm een
onbepaak is, is van 24. graven en heren , en hun land van de ridderlchap of den adel in tyd van nood
te zamenkomft gefchied jaarlyks op St. Huberts-dag op de been gebracht en onderhouden moeten woeden 3. Nov. op het vorfilyk luftiiot Lodewyks- den. •
burg.
RIDDER-BECHT of EREN-TAFEL , was noch voor
hondert en meer jaren in Luiatien en Silefien een
Z;
byzonder gerechts-hof, dat ten dele in zaken van eer
f T ^ E Z W A A R T - D R A G E R S I N LYFLAND,wa- of injurie, ten dele tot onderzoek der quartieren, waJ L / ren naar het voorbeek de-. Duitfche heren pens en onberispelyken adels van den regeren den
anno 1205. door bitlchop Aibrecht tegen de onge- vorit aan zyn hof in 't byzyn zyner geheime raden,
lovige Heydener» opgerecht, hadden den regel en eens maarfchalks, benevens 12. edelluiden uit oudede kleding der Ciftercienfers, droegen op de borit en aanzienlyke gellachten gehouden wierd.
R I-DE AU, is een kleine wal in "t vlakke veld, die
twe rode kruiswyze over elkander, gelegde zwaarden , Benevens een rode ftar , en verenigden zich taainlyii iang is, en daar toe dient wanneer men
anno 1239, met de Duitfche Maria's orde , dewyl een plaats zonder veel omflag van Approches belezy tegen de Lyflanders nler ficr\ genoeg waren. geren wii. Rideau word ook die plaats genaamt,
ÜV. RlDD^RS VAK HBT ZWAARD F IK! H>'T KO- wanneer men verholen tot den voet van een bolNING YK CYPRUS, zyn zeer oud , maar ook lang werk komen kan.
R'DENBUR'G, zie Riedexburg.
reeds weer verdwenen. 7/7 droegen witte als liefRIDOTTI TE VENETIEN , zyn zekere plaatzen
des-!? nopen in een ander geiün&erde itrikken, waar
in de leners 5. en R. beurt om beurt door elkander aan het balletten toegeweyd, die op vallen avonds,
gevlochten waren. Daar aan hong een eyronde fi- tyden te gelyk met de tonelen geopent wordenden
guur van ^oud, waar in een zilvere degen met een daar de edellieden alleen Tailleren durven, en het
goud ge velt itond met het opfchr.ft: feciiritas regni fortuin verenigt zich zo zeer met hun privilegiën
(de veiligheid van 't ryk) of, gelyk andere menen, en verftandig fpelen, dat hun bank byna altyd^gepour loyauté maintenir, dat is, om ie gerechtig- lukkig is. Daar zyn tien ot twaalf grote kamers-,
heid te befchermen. Het hooft-feeit van de orde daar overal fpeeltafels fiaan , en fchoon 'er een
was op hemelvaarts-dag , en de koningen van Je- grote menigte volks aldaar te zamen komt , zo
ruzalem, Cyprus en Armenien waren groot-m ee- is het doch overal heel ftil, en niemandt durft 'er
fters van de'orde, waar onder ook Frederik III. zonder masker verfchynen.
RIEBNICK, vn Keénick.
vader van Maximiliaan ï geweeit is, die in zyn eige Reys-befchryving naar liet H. Land de wetten
PviECHENSTEiN, flot in Zwitzerland, het Canton
van de orde heeft opgetekent, welke men anders Bazel toekomende.
nergens vind, dewyl de orde haar zaken zeer geRIF.D , ichoon marktvlek en flot in Beyeren , onheim hielt.
der de regering van Burghaufen behorende, en te-
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RIE. RIF:
gen Ooftenryk gelegen. Het heeft fraaie gebouwen en goeden koophandel
RIEDAU, markt-vlek, fchoon Hot en heerlykheid
In opper-Qoftenryk.
RIEDELHEIM, groot vlek aan de Nied, een klein
uur van Franckfort aan den Mayn, den graaf van
Solms Riedelheim toekomende, die aldaar zyn hof
houd.
RIEDENBURG, markt-vlek en graaffchap aan de

Ria RIK. RIL; RIM,
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dere ondiepte, zich van de zee-kuften ver uitftrekkende, gelyk het Schager-Riff boven aan Jutland
is.
RIGA , hooftftad van Lyfland, aan de rivier Du-i
na, in Lettland gelegen, heeft een zeer goede haven , is een grote volkryke en welbeveftigde koopftad, benevens een fterke citadel uit 6. baftions beftaande, word door de tegen over leggende Kober
Schans, maar voornaamlyk naar de Ooft-zee toe,
door de veiling Dunamunde voor allen vyandlyken
aanval genoegzaam gedekt. Zy was voor dezen
de refidentie van den Zweedfchen generaal -gouverneur , en heeft een koninglyke landfchool. Haar
inwoners zyn den Luiterfchen Godsdienft toegedaan,
en de ftad benevens gants Lyfland heeft voordezen
onder Polen behort, tot dat koning Guftavus Adolphus het anno 1621. onder de kroon Zweden gebracht heeft, die zy ook altyd trouw gebleven is»
wa om zy van koning Karel XI. grote vryheden
verkregen heeft, nademaal zy voor de twede ftad
na Stockholm gehouden is, en haar raadsheren tot
eclelluiden gemaakt zyn. Deze plaats wierd anno
1656. vruchteloos van deMofcoviters aangetaft * 0 0 K
anno 1700. van koning Auguftus van Polen te vergeefs belegert, maar de Mofcoviters hebben deze
gewichtige plaats anno 1710. na een lange en harde belegering met akkoort verovert, en deze goede
ftad is in een erbarmlyken toeftand zo wel door de
belegering, als ook door ziektens, peft en hongersnood gezet, zo dat 'er gedurende de belegering by
de 60000. menfchen zyn omgekomen. In den Nyftadfchen vrede 1721. is deze gewichtige plaats benevens gants Lyfland voor eeuwig aan den Czaar afgeftaan. De zeeboezem van Riga behoort tot de
Ooft-zee ? legt tuflchen het eyland Oefel en Dagho,
gelyk ook de Coerlandfche kuiten.
R I G I D I , worden tegenwoordig die gene in Engeland genaamt,. die de lydende gehoorzaamheid
dry ven, dat men zich nooit tegen de overigheid
zetten moet > maar alles van haar verdragen, daarentegen verwerpen zy de tolerantie of dulding der
andere geloofs-genoten. Hun tegenpartyders, naamlyk de Whigs, worden Moderati genaamt.

rivier Altmuhl in opper-Beyeren, in 't bisdom Regensburg , aan de Eichitadfche en Neuburgfche
grenzen, is na de in den ban verklaring van den
keurvorft wel aan den ry ks-vice-cancelier van Schönborn ingeruimt , maar in den Badenfchen - vrede
1713. weer afgeftaan. Daar zyn noch de puinhopen van een oud flot te zien, waar op voor dezen
de graven van Riedenburg gewoont hebben , na
wier dood Anno 1276. het de hertogen van Beyeren hebben in bezit genomen.
RIIDESHEÏM, keur-Mentfifch vlek in Rhingau,
alwaar na de Hochheitner de beite Rhingauer of
Rhyniche wyn wail
RiEDLiNGEN,kleine ftad aan den üonau inZwaben 5. mylen boven Ulm, hoort het huis van Ooftenryk toe.
RIELA , Had en graaffchap in 't koningryk Arragon, 8. mylen van Saragofla.
RIEPL>SAU, Zuurbron in 't Furftenbergfch gebied
in Zwaben aan de Wolfach,een myl van Freudenftadt.
RIES , zeker landftreek in Zwaben om de ftad
Nordlingen en Oetringen herom.
RitsEN- OF REUSENBURG, ftad en flot in Hockerland, in Brandenburgs-PruiiTen, aan het water
Liebe.
RiEssA»marktvlek aan deElve by Strehla inMeisfen, was voo» dezen een voornaam nonnekioofter,
en voert te^envvooidig den titel van een voornaam
keuvvome) yk kloofter amt.
R.ETBERG, graaffchap in Weftphalen , tuflchen
liet ïtift Fade* bom en het graarïehap Lippe aan de
Embs. Het is 4. mylen lang en anderhalf breed, is
een H effen-Caflelirh leen, en word tegenwoordig
RIGIDISTEN , een ibort van Janfeniften. Zie
van den graat Maximiliaan Ulrich van Caunits,
landshooftman van Moravien, bezeten, die Anno Janfenijten.
RIGOREUS MET IEMAND LEVEN , hiet iemand
1724. zyn proces daar over tegen den vorft van
Lichtenftein gewonnen heeft.
Deszelfs booft- fcherp, ilreng en onbarmhartig handelen.
RIKIABÜAR - AGA , bediende aan het Turkfche
plaats is het enigfins beveiligde flot Rietberg,, waar
by een iteedje van den zelven naam legt, dat van bof, die den groten heer den ftygbeugel houd ,
wanneer hy te paard klimt. Zie Rechimder.
den Katholykfchen Godsdienit is. ,
RILLE, rivier in Vrankryk, die tegen de grenRiETi 9 REATE, een ftad in het hertogdom Spoleto in den kerkelyken ftaat, aan de rivier Velino, zen van het landfchap Perche ontfpringt, en ziek
benevens een bisdom, dat onmiddelyk onder den in den mond der Seine ontlaft.
RIMANOW , ftad in het waywoodfchap Ruffien
paus (laat. Zy is oud en wel bewoont, maar heeft
een ongezonde lucht. Niet ver daar van daan is in Polen.
het meir Rieti, of van St. Sufanna.
RIMINI, oude en voordezen beroemde maar n a
RIEUX, ftad in opper-Languedoc, daar de rivie- Hechte ftad inRomagna in het pauflyke gebied, daar
ren Rize en Garonne te ramen lopen: haar bisdom de rivier Marecchia in de golf van Venetien vak,
over welke rivier aldaar een marmere brug legt,
hoort onder den aartsbiffchop van Touloufe
R I E Z , kleine maar volkryke ftad in Provence, die de keyzers Auguftus en Tiberius geboud hebbenevens een bisdom, onder den aartsbiffchop van ben. In oude tyden had zy een haven, maar nu
is de zee wegens het aangefpoelde zand een half
Aix behorende.
RIFF, is een zandbank, verborge klippen of an- myl te rug geweken.
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RINECK, flot en kleine ftad aan de Saai m Franc- en PrefidiaL Zy voert den titel van een hertogdom,
kenland, niet ver van Hammelburg en Gemund, en m haar voorlieden is de beroemde abdy van Mohoorde voordeezen de graven van Rineck toe , fac.
maar na derzelver dood hebben de graven van No- Pvioux, zie Bec de Rioux.
RIPA , rivier op het half eyland Jutland»
ftits een deel daar van aan zich gebracht.
RIPAGORZA, zie Rïbaqor$a.
RINGAY, rivier in Engejand, die m het graafRIPAILLE, fchoon luït-flot by Thonon in Savofchap Chelter ontfpringt , en m ce lenche-zee
yen, aan het meir van Genene.
RIPALTA, RIVALTA , vlek en flot aan de rivier
RINGELBERG, RINGENBUÏLG, kleine Had, oud
flot en voordeezen een heerlykheid, nu een amt Adda, in het hertogdom Milaan.
RIPA TRANSONA, volkryke en beveftigde ftad in
in 't hertogdom Kleef aan de Munfteriche grenzen,
Marca d'Ancona, in den kerkelyken ftaat,benevens
den koning van PruifTen toekomende.
RINGELHBIM, RINGELN , voordezen een graaf- een bisdom, onder den aartsbiffchop van Fermo befchap en refidentie der graven van dezen naam , horende.
R I P E N , zie Rypen.
maar nu een Benediktyner kloofter en kleine plaats
RipiN , ftad in het waywoodfehap Dobrina in
in 't bisdom Hildesheim, tuffchen Goilar en LichMalovien in Polen.
tenberg.
RINGEN, een in 't moeras leggent flot. aan het R I P I E Y , ftad in de provintie Yorck, aan de riWetzer meir in de Lyflandfche provintie Efthiand, vier H y d , waar over daar een brug legt, in Engeland.
6, mylen van Dörpt.
RIPOL , kleine ftad in Catalonien aan de rivier
RINGLEBEN, amt in Thuringen, den hertog van
T e r , 13. mylen van Barcelona.
Saxen-Eifenach toebehorende.
•RINGSTEDT, klein Deenfch fteedje op het ey- RIPPON, ftad in Engeland in de provintie Yorck,
land Zeeland, daar men in St. Canmus kerk de be- niet ver van de rivier Yoate, waar over daar een
brug legt. Zy is wel bewoont, heeft het lecht om
graafplaats der oude Deenfche koningen ziet.
RINGWOOD , itad in de provintie Hantshire in twe gedeputeerden in 't Parlement te zenden, en
Engeland, aan de rivier Atam, die by Avon in dedaar worden goede fpoien gemaakt.
R I P S , groot vlek in Zevenbergen, 't welk zoutzee valt.
RINKÖPING, ftad in noord-Jutland, tot het ftift w er Ken en een flot op een rots heeft.
RIQUIER , fchone abdy, 2. mylen van Abbeville
Ripen behorende, aan de Duitfche-zee , daar zy
in Picardyen in Vrankryk, die in 't jaar 1719. te
een goede haven heeft.
RIKTELN, geforrificeerde ftad in het graaffchap enemaal afgebrand is.
Schaumburg aan de Wezer,den landgraaf van Hef- R:SANO , itad m Dal marien, aan de golf van Cartafen-Caflel toekomende. Zy heeft een Univerfiteit, r o , heeft een kafteelop een zeer hoge rots en wierd
die in 't jaar IÓZI. gedicht is, en daarom in 't jaar Anno 1687.door de Venetianen den Turk afgenomen,
RISBAN, zie Rysbank.
1721. haar eerite hondertjarige jubelfeeft ge viert
RISBOROUGH, ftad in Engeland in het graaffchap
heeft.
R i o , CAPO R I O , of DI PATRASSO, een voorge- Bukkingham, 20. mylen van Londen.
RISICO, gevaar, kans van geluk of ongeluk. Risbergte in Morea, tegen over Capo Antirio of di
Molicria, met de welke het de zee-engte der Dar- queren , voor de nfico ftaan, is het gevaar op zich
nemen.
da nellen van Lepanto maakt.
Riso CARPASSQ, voorgebergte op het eyland CyRIO DE JANEIRO, zie Janeiro.
prus.
Rio DE LA PLATA, zie Plata.
RISPEN, zie Roffwein,
Rio GRANDE , grote rivier in Terra Firma in
Ris SA , zie Rij! en.
zuid-America, die uit twe andere gemaakt word,
R I T BERG, zie Rietberg.
naamlyk uit de Cauca, of Rio grande di Sta MarRITMEESTER, zie Capitein.
tha, en uit de Rio Grande de la Madalena, waar
RITSCHAR, zie Retujari.
van de eerfte in Popayan , de andere in nieuwRITSCHENHAUSEN, kleine ftad en amt in 't bisGrenada ontfpringt. Zy valt tuffchen Cartagena en
dom Wurtshurg in Franckenland.
St. Martha in de Mar del Nort.
RIVA , R E I F F , RIPA , kleine ftad in 't bisdom
Rio GRANDE, zo hiet de zuidlyke mond der NiTrent aan de Garder-zee, benevens een flot,Rocca
ger in Africa.
Rio GRANDE, POTENGI, rivier in Brazilien, in genaamt.
RIVA, goede vefting aan het Comer-meir in 't
ïuid-America, die in de onbekende Zuidranden ontfpringt , en zich te Natal los Reyes in de Braziliaan- •" Milaneefche, de Graauwbunders toekomende, daar
fche-zee ftort. Hier van daan heeft de Capitania men de goederen in laad, die over dit meir naar
de Rio Grande haar naam, dat een gouvernement Milaan gaan.
RIVAT haven aan het meir van Geneve, in het
der Portugezen in Brazilien is.
RIOIA , RIOXA , klein landfchap tuffchen oud- land van Vaud in Zwitserland, dicht by Laufanne
in het Canton Bern, daar men te fcheep gaat, als
Cafhhen en Alava. Het hoort tot oud- Caftilien.
RIOM , ftad in Vrankryk, in Lima^ne d'Auver- men over het meir van Geneve vaart,
RIVADAVIA, kleine ftad aan de rivier Minho, in
gne, die m een zeer vermaaklyke landïtreek op een
heüveHegt, heeft een prachtig flot, Senechaufiëe 't komngryk Galiicien.

Rx-

RIV. RIX. ROA. ROB.
RÏVADEO , zie RiUdeo.
RIVA DI CHIERI, Üad in Piemont in Italien.
RIVALTA, zie Rtpalta,

ROB. ROC.
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RÖBLINSEN, amt inThuringen, den hertog vaa
Saxen-Weiffenfels toebehorende.
RÖBLINGEN, landgoed of amt in het graaffchap
Mansfeld, aan het zoute meir.
ROBOGH, kleine ftad in Ierland in het graaffchap
Dunghal in de provintie Uliter , die een bisdom
heeft,en waar naar een oude beroemde Ieriche familie, Rhobogdii genaamt, eertyds den naam gevoert heeft.
ROBOIX , klein landfehapje in 't Walfch Vlaanderen, niet ver van Ryffel,den prins van Epinoytoekomende , dien het ook in den Utrechtfchen vrede
anno 1713. weer ingeruimt is.
ROCA , ROCCA , hieten enige kleine onbewoonde
eylanden op de Mar del Nort, niet ver van de
Antillifche eylanden in noord-America, 16. mylen
van 't vafte land.
ROCAVERANO, Savooifch fteedje in het graaffchap
Afti.
ROCCA , hiet by de Italianen een fterk Hot op een
rotsachtigen berg, en deze naam word inzonderheid
aan het flot van Riva in het bisdom Trente gegeven.
ROCCABRUNA, ftad in 't vorftendom Monaco in
Italien.

RIVARUOLO , kleine üad in 't Cremoneefche gebied , die tot onderfcheyd van een ander Rivaruolo , die in het kleine vorftendom Bozzolo legt, met
den toenam di "dentro(de inwendige) genaamt word,
en den titel van een graaffchap heeft.
RIVIERA, landvoogdy in het hertogdom Milaan,
die de Cantons Zweits, U r i , en Unterwalden toekomt.
RIVIERE , klein ileedje of vlek in Franche Comté in Vrankryk, daar de natuurlyke zoon van Lodewyk XIV.de graaf vanTouloufe een fchoonluftflot heeft.
RIVOLÏ, kleine ftad in Piemont, benevens een
hertoglyk luft-ibt, 6. Italiaanfche mylen van Turin, den hertog van Savoyen toekomende. Anno
1690. leyden de Franfchen deze plaats benevens gemelde luftilot in de afch. Van deze ftad heeft het
omleggende land zyn naam, dat de hertog van Savo)en m het jaar 1707. tot een markgraaffchap gemaakt , en den graaf van Daun 4 voor de onvergo
lykelyke dienlten hem in de belegering van Turin
bewezen, ter leen gegeven heeft.
ROCCA DE MONDRAGONE , vorftendom in Napels,
RIVOLÏ, kleine plaats in 't Veroneefche gebied,
niet ver van Chiuii aan de Adige, hoort de Vene- in de provintie Lavoro.
ROCCA DE SINTRA, een voorgebergte in Portutianen toe.
RIXINGEN, graaffchap in Wefterryk aan de Lot- gaal aan den mond van den Taag.
ROCCA IMPERIALE, vlek in Baülicata in 't ryk
teringfche grenzen, heelt voor dezen eige graven
gehad, maar is naderhand aan de graven van Lei- van Napels, aan de grenzen van Calabrien , met
Kingen-Wefterburg geraakt , en van deze aan de ver van de golf van Taranto, daar de toren RocPalts-graven van Twebruggen verkocht. Maar toen ca Imperiale geboud is om de kutten tegen de BarVrankryk dit land de onmiddelyke afhankelykheid baren te befchermen.
ROCCALANZONE, fraaje ftad in 't hertogdom Parvan 't ryk niet vergunnen wilde, onilont 'er groot
gefchil tuiïchen den koper en verkoper over de E- ma, op een heuvel, aan de rivier Taro, 3. mylen
victie, en tegenwoordig bezit het de hertog van van Parma.
ROCCA NOVA, hertogdom in Terra d'Otranto 'm
Guife.
RizEBUTTEL,een amt en huis aan de Elve, daar Napels.
ROCELLA, kleine ftad en landfchap in 't koningdezelve in de Noord-zee valt, 14. mylen beneden
Hamburg, daar het ook onder behoort , en daar ryk Napels in de provintie Calabria oltra , aan de
woont altyd een uit den raad als amtman , die 'er Middelantfche zee gelegen. Koning Karel III. heeft
dit landfchap anno 1708. den marquis de Vaftovoor
fceven jaren zyn refidentie houd en regeert.
ROA, kleine ftad in oud Kaftilien aan de rivier zyn trouw jegens het huis van Ooftenryk gefchonDouro , word door een kafteel befchut, 10. mylen ken.
ROCHDALE, ftad in Engeland, in de provintie
van Valladolid. Hier ftierf anno 1517. de beroemLancashire.
de kardinaal Ximenes.
ROCHE , kleine ftad op een heuvel in Savoyen,
ROANNE, zie Rouanne,
RoAxo,vlek in het Venetiaanfche landfchap Bre- 5. of .6. mylen van Geneve, aan een berg gelegen:
hier worden goede fchoenen gemaakt, die wyd en
fciano, dat fterk bevolkt is.
ROEEC, kleine rivier in Normandyen in Vrank- zyd vervoert worden.
ROCHEBRUNE, franfche ftad in Provence, aan de
ryk , die zich in de Sein e ftort.
ROBEL, amt in 't hertogdom Mecklenburg, waar rivier Argens.
RocHECHOUART,heerlykheid in de provintiePoitoe 6. parochie-dorpen behoren.
RÖBEL, kleine itad in 't hertogdom Meelden- tou, aan de grenzen van Angoumois,waar vaneen
voorname familie den naam voert,
burg.
ROCHE EN ARDENNE , I N FAMINE, LA ROCHE
ROBER , kleine rivier, die zich by Trier in de
SUR W E L S , kleine ftad aan de rivier Ourte in 't
Moezel itort.
ROBID SOODS-BAY, zee-boezem op de kuft van hertogdom Luxemburg, is beveiligt, heeft den titel van een vorftendom, en wierd 1 7 n . van Filipde provintie Yorckshire in Engeland.
ROBÏON, kleine rivier in Dauphiné, die zich niet pus V. van Spanje aan de princes Uriini benevens
een penüoen van 30000, daalders sefchonken , en
ver. van Montmeüan in de Rhone ontlaft.
haat
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haar volgens een contract het vrucht-gebruik daar
van, dat jaariyks 4000. daalders "bedraagt , voor
haar hvm lang toegewezen , maar zy heeft nooit
het genot daar van kunnen krygen.
•ROCHEFORT ,kleine Franfche ftad m Franche Comté aan de rivier Doux.
,«..•,
ROCHEFOKÏ, kleine nieuw-geboude en beveiligde
ftad. aan de rivier Charente in Saintonge, benevens
een goede haven en fcheeps-tuighuis in Vrankryk.
.
ROCHEFOET, llerk kafleel in de provintie Anjou
in.Vrankryk, niet ver van Angers, de hertoglyke
familie van Tremouille toekomende.
ROCHEFORT EN AKDENNES , vlek en flot benevens den titel van een graaffclrap in het hertogdom
Luxemburg, aan de grenzen van het bisdom Luik,
is door huwlvk aan de vorften van LöwenfteinWertheim geraakt.
RocHtFouCAUT, kleine ftad en flot benevens dm
titel van een hertogdom aan de rivier Tardoucre,
in de Franfche provintie Angoumois, waar vaneen
beroemde familie in Vrankryk den naam voert.
ROCHEJAN , klein fteedje of vlek in Franche Comté.
ROCHELLE ,hooftftad van het landfchap Aunis aan
de Gafconfche zee. Zy is reedlyk groot, dryft fterke handeling,en heeft een prefidiaalen bisdom,onder het aartsbisdom van Bourdeaux behorende, Zy
was een der befte veilingen van Vrankryk, en voor
dezen de voornaamfte toevlucht-plaats der Hugenoten, tot dat zy anno 1618. door den kardinaal Richelieu verovert wierd, wanneer de koning de veiling-werken liet flechten, en maar enige torens tot
bedekking van de haven ftaan liet.
ROCHESTER, welgeboude koopftad aan de rivier
Medway in de provintie Kent in Engeland, heeft
een der befte havens, benevens eenfcheeps-tuighuis,
daar altyd oorlog-fchepen geboud worden. Over
de rivier Medway legt alhier een fchone ftene brug.
Haar biilchop behoort onder den aartsbiiTchop van
Canterbury, en is den meeften tyd te.gelyk deken
van Weftmunfter. Deze ftad geeft den naam van
graaf aan een Engels lord uit het gedacht Hyde.
ROCHE SUR Y O N , kleine ftad benevens den titel
van een vorftendom in neder-Poitou in Vrankryk.
ROCHETTA, kleine ftad in 't hertogdom Savoyen,
2. mylen van Montmelian, aan de rivier Gelion,
waar van de naburige landftreek den titel van een
prefectuur voert.
ROCHETTA, dezen naam voeren drie fteden in de
provintie Aqui in 't hertogdom Montferrat. De
eene legt boven, niet ver van de rivier Tanaro,de
2de aan de grenzen van het gebied van Alba , tuffchen Nizza en Aqui, de derde onder tuifchen het
markgraaffchap Spigno en de grenzen van het markgraaffchap Finale.
ROCHETTO , hiet eigentlyk een koorkleed met
vouwen, maar word ook voor een zeker mantel
gebruikt, waar van zich de Cardinaals in Romen
bedienen.
ROCHFORD, ftad in Engeland, in de provintie

ROC. ROD.
ROCHLITS, kleine ftad, flot en amt in de Leip2
ziger kreits in Meiiïen aai) de Mulda, 6. mylen van
Meiffen en 5. van Leipfig.
ROCHSBURG, ilot en amt aan de Mulda, anderhalf myl van Rochlits, hoort als een keur-Saxifch
leen den graaf Auguft Erneft van Schönburg, van
de Penickiiche hooft-linie, t o e , die daar zyn refidentie houd.
RocKALSHp.iM, een kafteel in neder-Ongaryen J
niet ver van Kerment.
ROCKENBURG, zie Roggenhurg.

ROCKENHAUSEN , ftad in de neder-palts op den
Hondsrug.
RÖCKINGEN,klein amtinhet markgraaffchapAnspach, aan de rivier Wermits.
ROCKINGHAM, ftad in Engeland in de provintie
Northampton, aan de rivier Welam. Zy heefteen
oud ilot, en den titel van een baron'y.
ROCOSCH , zie Rckofz.
ROCOVIA, ROHOVA, Turkfche Palancka in Ser~

vien in Ongaryen , niet ver van den Donau.
Rocow, ftad in het waywoodfchap Sendomir,in
klein Polen.
ROCROY, kleine, maar zeer wel beveiligde ftad
in Champagne, aan de grenzen van Picardyen en
Henegouwen, daar de Franfchen in 't jaar 1643»
een grote zege op de Spanjaarden behaalden.
Roczow, Auguityner kloofter in de Satzer-kreits,
in Bohemen.
RODA, kleine ftad en amt in Oofterland, 3.my^
len van Zeitz, aan de Thuringfche grenzen. Zy
hoorde voor heen tot de Eifenbergfche landsportie,
maar komt tegenwoordig den hertog van SaxenGotha toe.
RODA , kleine ftad in Catalonien, aan de rivier
Ter.
RODACH , ROT ACH , kleine ftad een myl van Hildbürgshaufen, en 2. van Coburg, hoort onder het
amt Coburg.
RODACH, kleine rivier in Franckenland, loopt in
de Cronach, en met dezelve by Lichtenfels in den
Meyn.
RODAUN , kleine rivier in Pomerellen in Pools»
PruiiTen, die zich te Dantzig in de Weixel ftort.
RODAUN, dorp in neder-Ooftenryk, daar een gezondheidsbad is, 4. mylen van Wenen.
RODDELIN, een bevaarbaar meir in de Uckermarck, waar uit men naar Zedenick in de Havel
komen kan.
RODDI , RODO , flot in 't hertogdom Montferrat,
niet ver van Aiba, den vorft van Mirandola toekomende.
RODE-LE-DUC, zie Rolduc.

RÖDELHEIM, kleine ftad en refidentie des graven
van Zolms, van de Bareutfche linie, Ludovicus genaamt, legt in Wetteravien aan de Nidda ofNicd,
een uur van Franckfort aan den Meyn.
RODE MAYN , zie Mayn.

RODEN, ZO worden de diftriélen der gemeentens
in het Zwitzerfche canton Appenzel genaamt
RODEN, ftad en ilot in het graaffchap Waldeck,1
daar een fchone Jacht is.

ROD,
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jets a faire des Rodomontades, dat is,den Gafconrivieren of beken in 't bisdom Paderborn in Weft- jers is de opfnydery aangeboren.
RODOSTO ,,koopftad in Romanien, aan de kuft
phalen, die door de woeityn Senda en het woud
Teuteberg lopen. De eerfte heeft den naam van van Mar diMarmora,by den uitgang der zee-engte
het bloedverwig water, de andere van de menfche van Gallipoü; zy heeft een goede haven, en hoort
beenderen, die 'er benevens veel foorten van wa- de Turken toe.
ROEBEL, is een Mofcovifche goude munt, die
pens en munten, waar op de afbeeldingen van Juwel niet meer in wezen is, maar evenwel word
lius Caefar en Auguftus ftaan, gevonden worden.
de Mofcovifche wiflel-kours gemeenlyk daar naar
RODENBURG , zie Aardenburg.
RODENH'UIS, een fort in Hollands-Vlaanderen, gerekent, en een roebel doorgaans op 100. copeck
of 2. ryksdaalders courant gerekent. De C?aar iaat
niet ver van Sas van Gent gelegen.
RoD*NMA-cHEKN, RODEMAKCK, ftad en heerlyk- ook zilvere roebels liaan > die 1. lood aan zilver
heid in 't hertogdom Luxemburg, niet ver van de wegen, en een fpecie daalder gelden.
ROEDBY, een Deenfch fteedje op het eyland LaMoezel, den Markgraaf van Baden-Baden toekomende , daar eertyds een gcappanageerde Mark- land, benevens een haven aan de Ooft-zee.
ROELANDEN , waren in de Saxifche fteden in oude
graaf ge woont heeft.
RODER,een oud graaflyk geflacht,dat vöordezen tyden grote eer-zuilen, ten dele van hout , ten
in Bohemen gebloeit heeft, maar nu in Silefien, en dele van fteen opgerecht, in de gedaante van een
voortreflyke krygshelden uitgelevert , waar onder gewapent krygsheld, met een kroon op het hooft»
voornaamlyk Mekhior van Roder, geheime raad in de linkerhand een wereld-klout met het f, in de
en generaal-veld maarfchalk van keyzer Rudolf II. rechte het zwaard houdende. Zulke Roelanden ó£
èic in den Turkfchen oorlog ongemene daden ge- coloften vond men eertyds en vind men ten dele
daan heeft, aan te merken is. Daar is ook noch noch tegenwoordig te Maagdeburg, Brandenburg»
een aeloud adelyk geilacht Roder in Voogtland, Zerbft, Nordhaufen, Halberftadt, Halle, Quedlinburg , Stadtberg, Bremen, Hamburg en Wedel in
«lat niet minder dappere luiden uitgelevert heeft.
RODER, kleine rivier in Meiffen,die byBiflchops- Fkiltein, tot een teken dat daar een Forum publiwerda ontfpringt, bv Saithayn in de Elfter valt, en cum ca ui a rum , Locus juftitiae en Mallum publiin de oude en nieuwe Roder onderfcheyden word. cum , dat is een gerechtshof zy , daar men vry
RODERN, flot en vlek in de Elfas, 6. mylen van keyzerlyk gericht heeft gehouden. Deze Roelanden
Straatsburg . de Barons van Fleckenftein toekomen- zyn een beeld van koning Karel den groten, wien
de. Deze plaats is anders het damhuis der vryheren ter ere de Saxen of milfchien de Keyzerlyke amtenaren m Saxen zulke zuilen tot een gedachtenis
Triesberg van Rödern in het Elfafche gebied.
RODES , hooftftad van Rouergue aan de rivier hebben opgerecht, wyl hy hen tot het Chriftelyk
Aveirou ; zy is taamlyk groot en beveiligt , en geloof gebracht en met veel vryheden begiftigt had.
heeft een Senechalichap, als ook een bisdom, dat Zy beduiden ook zo veel als Weichbilder , welk
woord op zyn letter na te zien is. Zie ook het
onder den aartsbiffdiop van Alby ftaat.
RdDBNfcECKE ENKNOCKENBECKE, zyn twe kleine

RODE-SOND , is de zee-engte in de Ooft-zee tuf-

N-atuxrk. IVoordenb.

fchen de beyde Deeniche eylanden Falfter en La- ROER , rivier in 't hertogdom Weftphalen , die
door het graaffchap Marck loopt, en zich by Duis*land.
burg in den Rhyn giet.
RODE Z E E , of ARABISCHE ZEEBOEZEM , is een
ROER , rivier in de Weftphaalfche kreits in de
grote zeeboezem van den Oofter-Oceaan, die zich Eiffel,hy valt in 't Pruifhfch Gelderland onder Roer*
van de zee-engte Babel-Mandel tot aan de ftad Suez mond in de Maas.
uitftrekt, Africa van Azien affchcyd, en waarin
ROEKMOND, grote en welbeveftigde ftad aan de
veel koraal-takken groeien. Deze zee is vol klip- Maas, daar zich de Roer met dezelve verenigt, in
,pen, en alzo gevaarlyk voor de fchepen, waar van het hertogdom opper- Gelderland, zedert den Ba'er ook weinig dien weg nemen, na dat men een difchen vrede 1714. het huis van Ooftenryk toekoweg naar Ooft-Indien om Africa gevonden heeft. mende. Zy legt 4. mylen van Vei.lo, en is de
Zy heeft ook fterke eb en vloed, en de fchepen hooftftad van het twede quartier, waar van 'er vier
ê[Q daar op gebruikt worden hebben platte bodems, gants Gelderland en Zutphen uitmaken. Haar bisen worden te Calzem gehoud.
dom hoort onder den aartsbiflehop van Mechelen *.
RODHEIM, graaflyk Hanaus amts-fteedje in Wet- deze ftad wierd 1702. door de bontgenoten vero*
teravien, 3 uren van Friedberg, en even zo ver vert.
van Frankfurt aan den Meyn.
ROEROORT, kleine ftad in 't hertogdom Kleef,
RODÏGO, hooftftad van een graaffchap tot het daar de rivier Roer zich in den Rhyn ttort. Zy had
hertogdom Mantua behorende, aan de kleine rivier voordezen een fterk berg-flot, maar wyl het voor het
Seriona Marchionale.
land meer fchaadlyk als nut was, heeft het de keurRoDNECK,refidentie-flotvan de graven van Wolc- vorlt van Brandenburg Anno 1640. laten Hechkenftein, en heerlykheid in Tyrol, niet ver van de ten.
Ehrenberger-Claufe,
ROERPEN , dit is op grote fchepen dat op kleine
RODOMONTADE, is een woord uit de Spaanfche fchepen de helmftok is, te weten de yzere pen die
taal ontleent, betekent opfnydery en onverdraaglyke in het roer valt is, en waar meede het roer heen
fnorkery. De Franfchen zeggen Gafconade , en en weer gedraait word.
hebben ook een fpreekwoofd; les Gafcons font fuA a aa a
ROEWX,

7 j§

ROE. ROG. ROK. ROL. ROM.

ROE-JX, kleine beveiligde ftad in Henegouwen,
benevens den titel van een graaffchap. Een vorft3yke linie uit het huis Croy voert den naam daar
van , en de heden daagfclie vorft van Roeux hiet
Ferdinandus Gafto Lamoraldus, die een gravin van
Grimberg tot gemalin gehad heeft, welke anno 1714.
te Namen geltor ven is.
ROGATITZA, zie Czelempafar.

R O G A T S , flot in 't hertogdom Maagdeburg, naar
de oude Marck toe ? de heren van Alvensleben toekomende.
ROGGEN BURG, Premonftratenfer munniken kloofter en abdy in het Zwaabfche graaffchap Weiffenhorn, 2. mykn van Ulm, wiens abt een ryksftand
Is. Voor dezen was het maar een proosdy.1
ROGGENDORF, heerlykheid en reiidentie der graven van Sintzendorf, van de Ernftbrunnifche linie,
In Ooftenryk,
ROGOZNA, ftad in 't Poolfch-Pruilïen.
ROGOZNO, Üad in het waywoodfchap Pofen in
Groot-Polen.
ROHACZOW, ftad en landfchap in Littauen, daar
de rivier Odrwa in de Dnieper valt.
ROHÏTSCH , flot , vlek en heerlykheid in het
graaffchap Zilley in neder-Stiermarken,eenmylvan
Grats.
RÖHN GEBERGTE, is eengroot gebergte in Franckenland, dat zich tuffen en de Hennebergfche, Wurts•burgfche en Fuldifche grenzen uitftrekt.
ROKITNITS, flot en amt in de Koningsgratfer
kreits in Bohemen 6. mylen van Koningsgrats.
ROKIZ^N, koninglyke ftad in de Pilsner-kreits;in
Bohemen, die een grote yzermyn heeft.
ROKOLAK, kleine beveiligde ftad in de Zweedfche provintie Carelien in Finland, 7. Zweedfche mylen van Wiburg.
ROKOSZ, is in Polen een zulke, zonder des konings toeftemming, aangerechte vergadering en verbintenis, waar door de adel verplicht is zich te weren , by aldien men hem onderdrukken, of een inbreuk in zyn vryheid maken wiLZomtyds rechten ook
de officiers diergelyke Rokoszaan, wanneer zylang
te vergeefs om hun achterftallige foldy aangehouden
hebhen , en voeren by langer uit ft el der betaling hun
aannang-.rs tut roven en verwoeftmg van hun eigen
vadeiiand aan.
R e u n i e , grote heerlykheid benevens een floten
vlek van den zelven naam in het hertogdom Limburg , de Hollanders tegenwoordig toekomende.
ROLIM , zo hiet de opperfte Heydeniüie prUtfer
in 't •voningryk Pegu in Azien, die voor heilig en
In grote eer gehouden word. ROLLE, kleine itad en heerlykheid in het land
^an Vaud, aan het meir van Geneve 3 in hetcanton
Bern.
ROLIR, zie ryft-en Monfter-Kolle.
R o t o , graaffchap in 't hertogdom Modena, tuffchen Novellara en Mirandola; 't is een onmiddelbaar ryks-leen, en de befte plaats daar in hiet ook
Rolo.
ROM, RAM, klein eyland by de kuften van het
hertogdom Sieeswyk in de Noord-zee, naaft het

ROM:
marken toe \ is anderhalf myl lang en een haivd
breed.
ROMA , klein eyland in Congo in neder-iEtmopien in Africa, op de rivier Zaire , daar de Franichen
een Colonie opgerecht hebben.
ROMAGNA , landfchap in Italien ,'t welkten noorden aan de golf van Venetien, ten zuiden aan het
Apennynfche gebergte, waar door het van het Florentynfche gebied afgezondert word, ten weften
aan het Bolonneefche en Ferrareefche , en ten 00ften aan het hertogdom Urbino grenft. Deze provintie bezit de paus, uitgezonden een klein deel
dat den groothertog van Florence toekomt,en Romagne Florentine genaamt word» Deszelfs voornaamfte plaatzen zyn Citta di Sol e en Fioreniuola.
ROMAGNANO, fraai vlek in 't hertogdom Milaan,,
aan de rivier Seffia , in de provintie Novarefe.
RoMARiosTiBB., kloofter en landvoogdy in 't land
van Vaud, het Canton Bern toekomende,
ROMANA, kleine üad in Wallachyen, 16. mylen
ten weften van Jaffy.
ROMANA, kleine'ftad in Arragon ,. niet ver van
daar de rivier Aquas in den Ebro valt , 10. mykfs
van Sarageila.
ROMANCHE, kleine rivier in Dauphiné, die zich
by Grenoble in de rivier Drac ftort.
ROMANE, ftad in de Ukraine , de Cofacken
toekomende , 25. mylen ten weften van Bialogorod.
ROMANEGNO, kleine ftad in het Milaneefche graaffchap Cremonefe, welke, benevens enige omleggende plaatzen, den graaf van Salazar toekomt.
ROMANI A , voor dezen Thracien genoemt, Turkfcb
landfchap in Europa, 't welk ten noorden aan den
berg Argentaro, die het van Bulgarien affcheyd, ten
weften aan Macedonien,ten zuiden aan den Archipel, ten coften aan Mare di Marmora , de Pontus
Euxinus en de zee~engtens van Conftanrinopel en
Gaïlipoli grenft. Het is groot en vruchtbaar.
ROMANISCH KORIST, KOMISCH KOEN , fteedje en

flot aan de Boden-zce in het bisdom Conftans, een
myl van Ar bon.
ROMA.NO,tfod in hetVenetiaanfche landfchapBergamaico, die wel bewoont is, en goeden handel
ciryft.
ROMANS , worden tegenwoordig zekere boeken
genaarai, waar in verdichte, ook menigmaal waarachtige heldendaden of liefdens-gevallen befchrevea
zyn. By voorbeeld de Amadis , Aftrea , Clelia ^
Faramond, enz.
ROMANS, taamlyk grote en volkryke koopftad in
Dauphiné aan de rivier Ifere, waar over aldaar een
brug*legt, 10. mylen van Grenoble.
ROMELIA , een Beglerbegfchap, 't welk het grootHe 01 nerkfte van alle de generale gouvernementen
des Tuxkfchen ryks is, en hetzelve begrypt. gants
Griekenland, Romanien, Bulgarien en BefTarabiem
Deszelfs hooft-plaats is de ftad Sophia, daardeBeglerbeg rendeert.
ROMEN , hooftftad van Italien in Campagna di
Roma in den kerkelyken ftaat,waar door de Tibet
eyland Amron, Het hoort den koning van Dene- ftroomu Haar omtrek begrypt 13, of 14, Italiaan£eh§

ROM,
Tchë myleni &Y heeft 18. poorten ] en in haar ringmuur 360. torens, ook 6. bruggen over den Tiber.
Zy is een der grootfte en fchoonfte lieden van Europa, die 7. bergen, eenige kleine niet mee gerekent, begrypt, uit 14. wyken , Rioni genaamt,beftaat , naamlyk Rione di Monti, dei Borgo, della
Colonna, del Ponte, di Arenula ot Regola , della
Pigna, del Carapitello, de Traftevere, del Carnpo
Marzo, di Parione, di S.^Angelo, della Ripa , di
S. Euftachio, en Rivo. _ Z>MS de refidentie-plaats
van den paus, die 'er drie paleyzen in heeft, naamlyk het Vatikaan, het paleys van Monte Cavallo,
en het paleys van St. jan van Lateranen. De voornaamlte en prachtigfte kerken daar in zyn die van
St. Pieter, St. Paulus, St. jan van Lateranen , tot
het H. kruis, Onze L. Vrouwen, St. Sebaftiaans
en Laurentius kerk, Haar citadel is het kafteel van
St. Angelo m de itad aan den Tiber gelegen. Dit
is van paus Bonifauus IX. anno 1393. aangelegt ,
naderhand fterk gefortificeert, en met een muur en
5. baftions, waar op veel grof en klein gefchutlegt,
voorzien. Op het kafteel ftaat een dikke ronde toren , en is voor dezen Moles Adriani genaamt geweeft. Ook gaat van dit kafteel een verdecktegang
tot naar het pauslyk paleys by de St. Pieters-kerk,
waar heen hy komen kan zonder van iemand gezien te worden. Zy heeft ook een Umverfiteit en
een Joden-quartier, wier inwoners alle zaterdagen
verplicht zyn een predikatie by de Chriftenen aan
te horen.

ROM. RON.
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RÖMETTA, kleine ftad in Val di Demona in sicilien op een heuvel.
ROMEY, een zeer klein landfchap in Bugey in
Vrankryk.
RÖMHILD , ftad en amt benevens 2, kaftelen aan
de Hennebergfche grenzen m Franckenland, was
voor dezen de refidentie-ftad van hertog Rehdnk
van Saxen-Römhild. Zy is een byzor.ilereheerlykheid, die op de Franckifche kreits-dagc-n den titel
van Henneberg - Römhild voert. Hefilotin denad
hiet Glucksburg, het nieuwe op den daar aan gelegen berg anno 1701. weer opgeboude hiet Hartenberg, ofHartburg. Gemelde hertog Hendrik was
geboren den 19. Nov. 1650. en ftierf 1710. den i3.Mey
zonder lyfs-erven. Over de landen door deze dood
open gevallen, ontftonden tuflchen de hertogen van
Saxen-Hildburgshaufen, Saxen-Saalfeld, Saxen-Meiningen, en Saxen-Gotha wegens de fucceffie enige
gefchillen, die anno 1714. door een uitfpraak van
den ryks-hofraad bygelégt zyn. Zie Coburg,
ROMILLY, heerlykheid in opper-Normandyen in
het bisdom Evreux , begrypt 5. Kerfpels onder
zich.
ROMION , voorgebergte in Natoliën in Azien, dat
zich by den mond van het Canaal van Conftanti*
nopel in de zwarte zee uitftrekt.
RÖMISCH H O R N , zie Romanifch Hom.

ROMMELSBERG, grote berg in Silefien in hetvorftendom Brieg, is wegens zyn fchone marmergroef
beroemt.
ROMENAY, zie Rumeny.
ROMMERITKET, een ftreek lands in de provintie
ROMER, ZO hiet het raadhuis te Franckfort aan Aggerhus in Noorwegen.
den Meyn, waar op de opper-Rhynfche kreits-verROMNEY, ftad in Kent in Engeland.
gaderingen gehouden , en waar onder in de mis de
ROMONT , zie Remont.
koftelykfte waren verkocht worden. Hier word ook
ROMORENTIN, zie Remorentin.
de goude bul van keyzer Kar el IV. bewaart, en de
ROMROD , flot, vlek en amt in opper-Heflen 1
yoomaamfte reizigers op hun verzoek getoont.
niet ver van Alsfeld gelegen, onder HeiTen-DarmROMER-MAAND , is een ryks-fchatting in Duitsland, ftad behorende.
waar naar het geene wat ieder ryfcs-ftand in tyd van
ROMSDALEN, kleine ftad in Noorwegen in de pronood moet opbrengen , gerekent word, en bedraagt vintie Drontheim, aan de rivier Romsdal, 5.Zweedhet geen de gezamentlyke kreitfen voor een Romer- fche mylen ten ooiten van Obdal.
maand opfchieten moeten, 2681. man te paard,en
ROMSDALER EYLANDEN , bieten de in grote me12795. voet-knechten, of aan geld 83964. keyzer- nigte aan de Noorweegfche kuiten leggende eylanlyke-guldens. De Romer-maanden hebben haar oor- den , daar de rivier Romsdal zich in de Noord-zee
fprong van de tochten die de keyzers anders naar ontlaft.
Romen deden, om zich van den paus te laten kroROMSO , eyland in de Ooft-zee, by de mond van
nen , wanneer de keyzer een zekere fchatting op den groten Belt.
de ryks-ftanden tot de onkoften der reyze, als ook
RONA , klein eyland, en een van de Wefternes
om enige maanden uit te ruften en tot onderhoud by Schotland, wiens inwoners onwetende zyn en
van zyn gevolg, dat uit 20000. voetknechten en zonder godsdienft leven.
4000. paarden beftond , ley. Anno 1716. hebben
RONCAGLIA, vermaaklyke plaats in een ruime
de gezamentlyke ryks-ftanden op den ryks-dag te vlakte aan de rivier P o , heel dicht by Piacenza ,
Regensburg den keyzer tot voortzetting van den daar voor dezen de Duitfche keyzers , wanneer
Turkichen oorlog een vrywillige fchatting van 50. zy zich te Romen wilden laten kronen , plachRömer-maanden toegeitaan , en befloten dezelve ten ftil te houden, ook wel ryks-dagen te houbirneri een halfjaar naar Wenen te zenden, vol- den.
gens ó^n voet der ryks-Matricul.
RONCEVAULT , abdy benevens een gafthuis en eROMERSWAAL , of in de oude brieven gefpeld Rem- nige huizen in Navarre, in 't Pyreneefche gebergte,
burswale, is geweeft een zeer oude, aanzienlyke, dat de eerfte plaats in Spanjen tegen de Franiche
welvarende ftad in Zuid-Beveland in de provintie grenzen is.
Zeeland , doch nu kent men de plaats niet meer daar
RONCEVAUX, een vlakte in 't Spaanfche koningze geftaan heeft. Van deze hebben de zee-golven ryk Navarre, die tuïTchen het Pyreneefche gebergte
allen^sjens 't voorland, daar na de itad zelf Yerflon- legt, en een vlek van den zelven naam heelt Aan
den.
A a aa a z
het
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RON.

het einde van dezelve komt men aan den voet van
den berg Ronceval, die voor de hoogfte onder de
Pyreneefche gehouden word , en is inzonderheid
daar door beroemt, wyl aldaar het leger van Karel
den grooten door de Moren geflagen wierd, en zyn
neef Roeland in den flag fneuvelde.
RONCIGLIONE, kleine ftad in het graaffchap van
den zei ven naam, in het erfdeel van St.Fieter ,den
paus toekomende. Zie meerder onder Caftro.

R O R RÖO.
Bohemen, in de Cfaflauer-kreits, aan de rivier Dowbrowka, 't welk voordezen de graven van Ronow
bezeten hebben , maar tegenwoordig het kloofter
Sara in Moravien toekomt.
RONOW, NIEUW-RONOW, fteedje en flot in Bo«

hemen in de Buntflauer kreits, daar de gravetï van
Ronow reftdeerden, eer zy in 't begin van de 17de
eeuw om den Godsdienft uit Bohemen wyken- moeiten.
ROKCKEL, zie Runckel.
RONOW, ryksgraven van Ronow en Biberftein,
RONCO , zie Bedefe,
die uit het oude beroemde geilacht Howora in BoRONCOFERRATO, ftad in 't hertogdom Mantua.
hemen afftammen, en hun goederen in Voogtland
RONCOLANO, fteedje in 't groot hertogdom Flo- en neder-Lufatien hebben.
rence in Italien.
RONSBERG, fteedje in de Pilsner-kreits in BoheRONDA, kleine ftad en Hot op een berg in Gra- men.
nada , aan de rivier Guadiero.
RONSTOCK , flot in 't Silefifch vorftendom SchweidRONDA , SIERRA DI RONDA, gebergte in 't ko- nits, een half myl van Jauer, hoort den graaf van
ningryk Granada, op de grenzen van Andaloulien, Hohberg toe.
tulTchen Ronda en Antequera.
ROOD ZEGEL, OF ROOD ZEGELS DWANG, word
RONDE, is de bezichtiging die men om een plaats, het manrecht in het Silefifche vorftendom Schweideen leger, een ftad of vefting doet, om te erva- nits en Jauer deswegen genaamt, dewyl de getuiren of de wachten en Corps de Garde hun plicht gen onder des konings van Bohemen, als hertogs
waarnemen, en of alles wel ftaat. Daar zyn vier- van Schweidnits naam en zegel'op verlies van haaderley ronden, naamlyk de hooft- middel- dag- en ve en goed ingedaagt worden. Zie Mann-recht.
gemene of viiiteer-ronde. De hooft-ronde is de ROOFSCHIP, is een fchip dat op zee vaart om al
voornaamfte , en moet door den majoor of den wat hem voorkomt te roven, en geen commiffie
hooftman van de hooft-wacht gedaan worden. De van eenig vorft of ftaat heeft.
middel-ronde word ook de fchaar-ronde genaamt,
ROOKERK, kleine ftad in Weft-Vrieiland, anderen zy gaat op zommige plaatzen met ilaande trom- half myl ten noord ooften van Leeuwaarden.
mels om de walherom,om de wachten op te wekROOMSCHE INDICTIE, is een tyd van 15. jaren ?
ken. Zy ontfangt het woord niet, maar moet het dien keyzer Coniiantyn de Groot ingevoert heeft.
aan alle poften van zich geven. De dag-ronde is Men begint deze indi&ie van September , dewyl
voornamer als.de middel-ronde, nademaal zy het voordezen te Romen om deze tyd wegens ingezawoord ontfangt waar zy komt. Haar oogmerk is melde vruchten de cynfen en inkomften van de
om te weten of den voorleden nacht het woord landheren moeften betaalt worden. En deze tydrerecht gegeven z y , e n of'er niets nieuws van belang is kening word noch hedendaags van de notarilTen in
voorgevallen. De gemene-ronden zyn vifiteer-ron- hun inftrumenten in acht genomen.
den , die overal het woord van zich geven moeROOMSCH KEYZER, zie Keyzer.
ten.
ROOMSCH KONING , word volgens inhoud van de
RONDEEL, is in een ftad of in een (lot een groot goude bul die gene genaamt, die na den dood o£
rond gebouw met een muur omringt, dat men in afftand, gelyk ook na de afzetting van een Roomfch
oude tyden in plaats van een bolwerk gebruikt keyzer van de keurvorften verkoren, en daar na
heeft
tot keyzer gekroont word. Anders word ook die
RONDHOUT, betekent by de zee-luiden zo veel ryksvorft Roomfch koning genaamt, die by 't leals maften en ftengen, daar van daan zeggen zy dat ven van den keyzer, en terwyl hy noch den troon
zy veel fchade aan het rondhout geleden hebben, bezit, of met of zonder deszelfs toeftemming door
wanneer zy vericheyde mailen en itengen hebben de keurvorften verkoren word, om gedurend-e des
verloren.
keyzers afwezentheid of ziekte een altyd durende
ryks-vicaris te zyn, en na 't affterven des keyzers
RONDONDESCO, Zie Redoldefco.
RONELLE, kleine rivier in Henegouwen,die zich zonder verdere verkiezing en kroning tot de keyzerlyke waardigheid verheven te worden. Hy is na
beneden Valenciennes in de Schelde itort.
RONNEBURG, fterk flot in de Lyflandfche pro- den keyzer de opperfte in 't ryk, welke, wanneer
rintie Lettland, in een moeraffigen grond, wietd den keurvorft van de Palts daar in bewilligt, by 't
afwezen des keyzers het ryk regeert, en de keyzerÏ7OZ. van de Mofcoviters verovert en verbrand.
RONNEBURG, berg-ilot en amt in het graaffchap lyke rechten oeffent. In de 17de eeuw heeft men
voor en tegen geredetwift , of diergelyke verkieIfenburg, een myl van Gelnhaufen.
RONNEBURG, fteedje* ilot en amt in Oofterland, zing van een Roomfch koning met recht by 't leven
%. mylen van de ftad Altenburg, hoorde anders tot van een keyzer gelchieden kon, nademaal' men uit
ie Erfenbergfche landsportie uit het vorftendom Al- verfcheyde piaatfen der goude bulle bewyzen wiltenburg , maar tegenwoordig komt het den hertog de, dat aldaar onder den naam van een Roomfch
koning geen ander als een nieuw verkore keyzer
Tan Saxen-Gotha toe.
verftaan wserd. De overige ryksftanden hebben de
R O N N E B Y , Zie Rotenby.
RONOF, RONOW, ftcedje, flot en heerlykheid in keurvorften wel wegens deze verkiezing veel zwa-

HOO. ROP. ROQ.ROR. ROS.
ROSDORI DOMSKI , provintie in Mofcovifch Tarrigheden gemaakt, en getracht daar in ook gehoort
te worden, ook heeft Vrankryk met alle macht taryen, die ten ooften aan Aftracan, ten zuiden aan
willen beweren , dat diergelyke verkiezing onge- de rivier Don of Tanais grenft.
ROSDOW, vorftendom in Mofcovien aan de Wolgrond was, wyl het zonder twyftel hoopte ten tyde van een tuffchen-regering des te beter in troe- ga, tuiichen Jarollaw en Mofcou, 't welk voordebel water- te vifkhen. Maar de keurvorften hebben zen meeftentyd den tweden zoon van den Czaar
zich weinig aan die tegenwerpingen geiloort, maar als een erfdeel ingeruimt wierd. De hooftftad van
2.0 wel in de capitulatie van Leopold als van Joze- den zelven naam heeft een Metropolitaan, en een
fus en Karel uitdruklyk bedongen altyd en in alle ilot van hout aan een meir, waar uit de rivier Cogevallen wanneer zy het nodig oordeelden en tot torea ontfpringt.
ROSJECK , fraai flot en heerlykheid in Crain, den
onderhouding der ryks-grondwetten en dezer capitulatie of anders van het H. Roomfche ryk oor- graaf van Gallenberg toebehorende.
baar , de verkiezing van een Roomfch koning
ROSEGINSKI, flot en vlek in de Lyflandfche proook by 't leven van een Roomfch keyzer met vintie Efthland, aan een klein meir, daar de Puof zonder deszelfs toeflemming ce mogen voorne- derftroom invalt.
men.
ROSINAU , ftad in het opper-Ongaarfche graafRoos VAN HET ZEE-COMPAS , zie Zee-Compas, fchap Cepucz of Zips.
ROSENBURG , klein eyland op de Maas , over
Roous, een van de Orcadifche eylanden, niet
ver van het eyland Mainland. Het is klein, maar den Briel, in de Verenigde Nederlanden.
ROSENSTEIN , oud flot by het fteedje Heuwach
vruchtbaar van koorn.
ROP , fteedje in de Lyflandfche provintie Letten, in het hertogdom Wurtemberg.
ROSENTHAL , koninglyk Pruifïifch lufthuis, een
aan een beek, daar dezelve in de Teyder valt.
ROQUEMAURE, flerk flot op een hoge rots in de myl van Berlyn, in de middel-Mark-Brandenburg.
ROSENTHAL , kleine ftad en amt in opper-Heffen,
Sevennes aan de Rhone.
ROQUESPARVIERE, fterke plaats in Piemont, niet naar Caffel behorende.
ROSENTHAL , fraai markt-vlek in de Beehinerver van Cuneo in 't markgraaffchap Saluzzo gelekreits in Bohemen, daar Anno 1704. een fchone
gen , en onder Savoyen behorende.
ROQUEVAIRE , kleine ftad in Provence, aan de myn gevonden wierd, wiens goud met het Kremnitzer gelyk geftelt word.
rivier Vaune, i. mylen van Marfeilje.
ROSERAD, SUDNI EN CASANNOI , noemt men de
ROR , kloofter der reguliere Koor-heren van St.
drie Kanceleryen van den Patriarch van Mofcovien,
Auguftyn in Beyeren.
RORA, ROHRA, voor dezen een kloofter en ka- over de welke zekere geeftlyke munniken geftelt
mer-goed een uur vanKuhndorf in het Henneberg- zyn, in de eerfte worden de geeftlyke goederen
fche, heeft voordezen den hertog van Saxen-Zeits geregiftreert, en de oude regifters bewaart, in de
toebehoort, maar ftaat nu onder keur-Saxifch ge- andere het geeillyk rechtsgebied geoefFent, en in
de derde rekening van uitgaaf en inkomft gehoubied.
RORE, was voor dezen een graaffchap, maar te- den , gclyk ook de fchat bewaart.
ROSES, kleine beveiligde ftad,benevens een goegenwoordig noemt men het de vrye amten, diQ
UirTchen de Cantons Bern, Lucern, Zurich en Zug de haven aaneen kleinen zee-boezem inCatalonien,
leggen, de 7. oude Cantons toebehoren, en in het Zy is een reguliere vyf hoek, en verfcheyde malen
van de Franfchen ingenomen, maar ook weer aan
opper- en neder-amt verdeelt worden.
RÖRICKE, kleine rivier in denieuwe-Marck-Bran- de Spanjaarden afgeitaan.
ROSETTE , RASCHIT , in oude tyden Canopus,
denburg, die uit het meir by Schönflies ontfpringt,
op Koningsberg gaat, en zich by Nieper-Wiefe in volkryke koopftad benevens een fterke citadel aan
de zee-kuften van neder-Egypten in Africa, zy heeft
de Oder ftort
RORSCHA?,H, fraai markt-vlek in opper-Turgow een goede haven aan een arm van den Nyl, Rofetin Zwitzerland, aan het meir van Conftans, den te genaamt.
abt van St. Gal toebehorende, wierd in Mey 1712. ROSHEIM , kleine ftad in de landvoogdy Hagenau
van de Cantons Zurich en Bern ingenomen ,en den in de Elfas, aan de rivier'Mogel, boven Straats28. Maart 1714. rullenen den abt van St.Gal en de burg.
ROSIERES, kleine ftad aan de rivier Meurte in
Gereformeerde Cantons Zurich en Bern hier een
Lotteringen in 't amt Nancy, die goede zout-bronvergelyk getroffen.
ROSANA, beroemde veiling des Hertogs van Par- nen heeft, en darom ook Rolieres aux Salines genaamt word.
m a , aan de Modeneefche grenzen.
ROSIERES, kleine ftad in de Franfche provintie
ROSAPHAR , voorgebergte in 't Crimeefch TartaLimofin niet ver van de ftad Tulle.
tyen, aan de Mar de Zabache.
ROSCHACH, zie Rorfchach.

ROSINIB, ROSIENNE, hooftftad van Samogitien,

ROSCOMEN, graaffchap in Connaught in Ierland, aan de rivier Dubifla in Litthauen,
ROSITBN* ftad in Lyfland, die de kroon Polen
dat door de rivier Shannon van Leinfter afgezondert
word. Het is by de 60. Engelfche mylen lang en toekomt.
ROSKILD r zie Rotfch'tld.
19. breed,heeft een vlakken en vruchtbaren grond,
ROSKOLNICKEN, zyn aanhangers van een zekere
en de hooftftad Rofcomcn legt aan de rivier
fe$e in Rusland, die zich te ep'emaal van de RufliSuck,
A a aa a 3
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fche. kerk afgezonden heeft, hoewel zy noch ceni- vens den titel van een voritendom in Calabria citxi
ge ceremoniën behouden heeft. Zy is omtrent het in Napels op een berg gelegen, die gants met rot»
jaar xöoo.oDgekomen, houd zich in bollenen en af- fen omringt is. Zy heeft een aartsbisdom, en hoort
gelede plaatzen op , betaalt haar fchatting wel op den prins Borghefe toe, die voor enige jaren onhaar tyd, maar wil niet onder zulke gehoorzaam- derkoning van Napels geweeft is.
beid als de andere Rullen Haan. Men heeft zegeROSSBACH, kleine ftad in Zwitzerland , niet vet
tocht uit te roeien,, maar het is met mooglyk ge- van de Baden-zee, in Thurgau,
weeft, want wanneer men ze in een huis of andeROSSBACH (OPPER-EN NEDER) ftad in Wetterare engte te zatnen dreef,gaven zy zich niet gevan- vien, een halve myl van Friedberg, Heften-Darmgen, maar ftaken het gebouw aan, en verbrandden ftad toekomende. Dicht daar by is een Zuurzich zelfs mee , warom de Czaar Petrus I. bevo- bron.
len heeft hen in hunne bolTchen, zo lang zy hun ROSSE, ftad in Herfordshire in Engeland.
Godsdiemt onder de Rullen niet uitbreydden, in
ROSSE, ftad in Mounfter in Ierland, aan de kuft
ruit te laten.
van het graaffchap Corke, benevens een bisdom,
PVOSLAU, Had en arnt in Qofterland , onder Sa- onder den aartsbiflehop van Cash el ftaande. Hexen-Weymar behorende.
dendaags is het een bloot dorp, en haar bisdom is
ROSLAU, vlek en arnt niet ver van de Elve, An- 1618. met dat van Corke verenigt
hak-Zerbft toekomende.
ROSSE , ftad aan de rivier Barrow in het graafROSLOF , Had in 't voritendom Smolensko de fchap Wexfort in Leinfter in Ierland.
Mofcoviters toekomende, en in enkele boffchaedjes
ROSSEE, kleine ftad in 't Holfteinfche, 2. mylen
gelegen.
ten ooft en van Rensburg.
ROSLYM , kleine ftad in Zuid-Schotland , in de
ROSSELAAR, ROTZELAAR, barony in Brabant, i.'
provintie Lothiana, aan de rivier Esk , een myl mylen van Leuven, aan de rivier Dyle, is in den
van Edenburg.
Badilchen vrede anno 1714. aan den keyzer afgeRO&MANO , vlek in Sicilien , 2. mylen van de liaan.
kleine ftad Enna.
RossENA,hooftftad en vefting in het kleine graaf»
ROSMARINO , kleine rivier in Val di Demona in fchap RofTena in 't hertogdom Parma, aan de grenSicilien, die zich by Rosmarino, een vlek 9 in de zen van Modena.
Tyrrheenfche zee giet.
ROSSIA , CAPO ROSSÏA, een voorgebergte in CaROSMARKY , oude ftad in de provintie Rus in labria citra, aan de golf van Róiïano in Napels.
Noord-Schotland, aan den Zeeboezem Murray.
ROSSIME, ftad in Wallachyen, 4. mylen vanjafROSNAU , zie Ro/enau.
fy.
ROSNETH, eyland in Schotland in Fyrth DumRÖSSING , een plaats in ft bisdom. Hildesheim J
briton, aan de kuiten der provintie Lennox, heeft zynde het ftamhuis van het oude adelyke gellacht
2. mylen in de lengte en 4. in de breedte, en is zeer en de erf-maarfchalken des vorftendoms Halbervruchtbaar.
ftad der heren van Rolling , die aldaar gelyk ook
ROSNI, vlek, benevens een (lot en den titel van in het Hannoverfche aanzienlyke goederen bezitf
een marquifaat in Mormandyen.
ten.
Rosocz, ftad in het way woodfehap Briefcia in
ROSSITS, kleine ftad in Moravien, 2. mylen van
Litthauen.
Bnifin.
ROSOY , kleine ftad aan de rivier Terre , in het RÖSSLAU, kleine rivier die uit den Fichtelberg
Franfche landfehap Brie.
in het Bareutfche ontfpringt, by Wonfiedel voor»
ROSOY, kleine Had in Picardyen , heeft goede by loopt, en een myl onder Schirding in de Eger
alabafter groeven.
valt.
ROSPÏGLIOSI, voorname familie in het FlorenROSSMITAL, flot en marktvlek in de Prachiner
tynfche gebied, waar uit Clemens de X, gefproten kreits in Bohemen, daar men yzer en glas fmelt.
is, die van anno 1667.tot 1669.den pauslykenitoel
Rosso , voorgebergte in Natoliën in Azien, tegen
bezeten heeft.
over het eyland Scio.
ROSPRZA, ftad in het waiwoodfehap Siradien in
ROSS-TRAPP (Paardehoef) een wonderbare rots,
groot-Polen.
legt eveneens als de Duivels muur in de neder-Harts,
Ross , provintie in Noord-Schotland , ten noor- niet ver van het dorp Thai, in het graaffchap Rheinden aan Strathnavern en Southerland , ten zuiden ftein. Dit zyn twe van ftenen op elkander geftaaan Murray en Locquabyr, ten wellen en ooiten pelde rotzen van grote hoogte, daar men gants boaan de Schotfdie zee grenzende. Aan haar kuiten ven op het teken van een hoefyzer vind, en doch
niet zien kan hoe het daar is gekomen.
worden veel Haringen gevangen.
ROSSWIN of RISPEN , fteedje tulTchen FreyRoss, rivier in de Ukraine, die in neder-Podolien ontfpringt, en in het way woodfehap Kiow in berg en Döbeln' aan de Mulda, keur-Saxen toekomende.
de Dnipef valt.
ROST ALL, Anfpachs vlek in Frankenland , be««
ROSSA, ftad in Natoliën aan de golf van Maai
nevens een flot, en twe over elkandergeboudekerin Azien.
ROSSA , eyland van de zwarte-zee , In de golf ken.
yan Nigropoli.
ROSTKOW , zie ïosdow.
ROSSANO, redelyk grote en volkryke ftad beneRÜSÏQCK, heerlykheid en ftad ïn 't hertogdom
Meelden-

ROS. ROT.
Meckienburg, aan een kleinen boezem ] dien de gen genoemt word. Niet ver van daar ontfpringt
livier Warne maakt, eer zy in de Ooft-zee valt. by het derp Niedernau in het Rotenburger dal een
?
t Is een Hanfee-ftad van ongemene grootte, heeft beroemde minerale bron.
ROTENBURG, kleine ftad en flot in 't vorftendom
een Univerfiteit die in het jaar 1419. opgerecht i s ,
«rhoort den hertog van Mecklenburg-Schwerin t o e , Verden aan de rivier Hamma.
ROTENBURG , ftad en fchoon vorftlyk refidentieen legt 4. mylen van Guitrau. Zy wierd 1712. van
de Zweden ingenomen, maar gaauw weer verlaten. flot in neder-Heflen aan de Fulda, daar de gezaAnno 1715. is zy van de Denen en 1716. wegens mentlyke cancelery van de Heffen-Rheinfelfche lide ftrydigheden tuflchen den hertog, de ftad en den nie is. Hier was voor dezen een geeftlyk kloofter,
adel van de Mofcoviters bezet, maar ook weer van door landgraaf Hendrik II. in 't jaar 1352. gefticht,
dezelve verlaten, en 1719. door de hoge keyzerly- maar van landgraaf Philips daar toe verordent, dat
ke commiffie weer in haar oude privilegiën en ge- 'er voortaan 20. afgeleefde predikanten hun leven
lang in moeten onderhouden worden. Hier reïirechtigheden herftelt.
RosTocKjilot en heerlykheid in Bohemen, dicht deert landgraaf Erneftus Leopoldus van HeffenRheinfels, geboren den 25. Juni 1684 die zich den
by Praag, een graaflyke familie toekomende.
ROSTRENEN, vlek in Bretagne, in het landfchap 12. Nov. 1704. met Eleonofa Maria Anna, dochter van Maximiliaan Karel van Löwenftein, te FrankQuimper in Vrankryk.
ROSTRINGERLAND, een zeker diftricl: van het fort in den echt begeven heeft, waar uit de oudfte
prins Jozefus den 22. Sept. 1705. geboren is , die
graaffchap Oldenburg.
R O T , kleine ftad, Hot en amt in het markgraaf- zich den 7. Maart 1726. met princes Chrilïina Anna
fchap Anfpach, daar de rivieren Rot en Rednits te Louife Ottwaldine in den Echt vereenigt heeft.
ROTENBURG, oud en woelt berg-flot aan denHarts-,
zamen komen.
in de zo genaamde gulde weyde in Thuringen, den
R O T A , zie Ruota.
vorlt van Zwartsburg-Rudelftad toekomende. Voor
R O T A , zie Roda.
dezen is het een refidentie der graven van BeichlinROTACH, zie Rodach.
ROTEBRO, kleine plaats in de provintie UpJand gen geweeft, en op het zelve heeft de Heydenfche
in Zweden , 3. mylen ten no.orden van Stock- Afgod Pufter geftaan, die nu noch op het flot te
Sondershaufen getoont word.
holm.
ROTENBURG , flot en amt in 't hertogdom MaagRÖTELN, heerlykheid, benevens een kleine ftad
en flot van den zelven naam» een myl van Bazel, deburg , op een berg aan de Saaie,. den koning van
Pruiffen toekomende.
hoort onder Baden-Durlach.
ROTENBERG, kleine ftad , flot en amt in het ROTENBURG , ftad en amt in Zwitzerland aan de
graaffchap Schauenburg in Weftphalen, onder Hef- rivier Rus, het Canton Lucern toebehorende. Zy
heeft een flot en den titel van een graaffchap.
fen- Gaffel behorende.
ROTENBURG AAN DE O DER , fteedje in 't hertogROTENBERG, heerlykheid en veiling op een berg,
3. mylen van NeuvenDerg, was voor dezen eender dom Croffen in neder-Silefien , dicht aan de Glovoornaamfte roof-kaftelen in Duitsland, tot dat het gaufche grenzen, 't welk de graven en heren van
eindelyk anno 1402, door de ftad Neurenberg ver- Rotenburg gants nieuw hebben laten opbouwen»
overt, en als een koninglyk Boheems-Leen met zyn en naar hun naam noemen.
ROTENBURG IN TYROL , zie Ratenhurg.
onderhorigheden aan de opper-Palts gehecht wierd.
ROTENBY, kleine ftad benevens een goede haven
Voor dezen is deze plaats een van de beroemde
Gan-Erben kaftelen van Duitland geweeft, waar toe in Gothland, in de Zweedfche provintie Beckmover de 70. van de ryks-ridderfchap benoorden , gen.
ROTENFELS, heerlykheid in Zwaben, de graven
maar tegenwoordig komt het den keurvorft van Beyevan Konigfeck toekomende.
ren toe.
ROTENBERG , groot bofch en gebergte op den ROTENFELS, ftad en amt in 'tWurtsburgfche aan
H a n s , niet ver van het flot Hertsberg,. 'm het oude den Mayn, in Frankenland.
ROIENFELS , hiet het flot by de ftad Wels in opgraaffchap Lutter of Lauterberg.
Men vind 'er
per-Stiermarken , dat reedlyk fterk is.
verfcheyde glashutten.
ROTENHAUS, PAS ZUM ROTENHAUS, is een goe»
ROTENBUCHEL , flot en heerlykheid in opperCrain, 2. mylen van Laybach, 't geen een familie de pas aan dees zyde van den Rhyn, niet ver van
den naam heeft gegeven , na wiens uitfterven de Woudfteden Sickingen en Laufrenburg.
liet aan de graven van Lamberg geraakt is, war- ROTENKJRCHEN , zie Rothenkirchen.
ROTBNMANN, ftad in opper-Stiermarken, 14. myJ„
om een linie van de zelve zich daar naar noemt.
ROTENBURG, vrye ryks-itad aan de Tauber in van Grats.
RoTENMUNSTER , Ciftercienfer - kloofter boven
Franckenland in het Markgraaffchap Anfpach, zy
is de Augsburgfche belydenis toegedaan, en heeft Rotweü in Zwaben r wiens abdis een onmiddelbare
een vruchtbaar gebied van koren, 2. mylen groot. ryks-ftand is.
ROTENSIRBEN , vlek in 't vorftendom Breflau*
ROTENBURG , kleine ftad in Zwaben in het graaffchap Hochberg, een myl van Tubingen, het huis dat voor enigen tyd ftads-gerechtigheden gekregen
van Ooftenryk toekomende. De Necker fcheyd ze heeft, en den baron van Forno toekomt»
ROTERHAM, zie Rotherham,
In twe delen, waar van het een den naam RotenROXH, vlek aan 't gebergte naar den kant van
burg behoud*, en een flot heeft; het andere Ehin-.
Wes~

ROT.
Wefterryk, x. uren van Landau , den markgraaf
van Baden-Durlach toekomende. Hier walt een
goede maar zeer hitzige wyn.
ROTH, Benediktyner kloofter aan de rivier Inn,
boven Wafferburg in Beyeren, wiens prelaat een
ctyksitand is.
R O T H , zie Rot.

RÖTHAU, RÖTHA, markt-vlek en heerlykheid in

de Leipziger kreits in Meiden, z, mylen van Leip7A<>, den baron van Friefen toekomende.
ROTHBERG , kleine Had in de provintie Northumr
berland in Engeland.
ROTHENBURG, zie Rotenburg.
ROTHENBURG , ROTTENBURG , kleine (lad aan den

eylarsd Zeeland in Denemarken, 4, mylen van t o p penhagen, hy de rivier Ilefiord, daar de koningly*
ke begraafplaats is. Zy legt aan een kleinen zeeboezem, daar zy een goede haven heeft. Hier is
de Rothfchildifche. vrede Anno 1658. tuflehen Denemarken en Zweden gefloten. Voor dezen hebben
de biffchoppen van Zeeland hier hun zetel gehad,
en men telt 'er tot de reformatie van Luther by de*
36. die alle de Roomiche leer toegedaan zyn geweeft : de tegenwoordige Luiterfche biffch oppert
van Rothfchüd hebben het recht om den koning te
zalven.
ROTTA , kleine ftad in Andaloufien , benevens
een haven, dicht aan Puerto de Sta Maria.
ROTTA , rivier in het graaffchap Nizza in Italien,
die zich by Vintnniglia in de Genueefche-zee ftort.
R O T T E , rivier in zuid-Holland, die door Rot»
terdam loopt en niet ver daar van daan in de Maas
valt.

linken oever der Neufs in opper - Lufatien, voor
dezen het graaflyke huis van Hohberg,maar tegenwoordig een koopman te Görlits , Schneider geRaamt, toekomende.
ROTTENBURG, zie Rothenburg.
ROTHENHAUSS, fchoon ilot en graaffchap in-BoROTTENBURG, ilot en ftad in neder-Beyeren in't
liemen, dicht aan de Sileiifche grenzen, dat voor
enige jaren de vortt van Lichtenftein van de Caro- rent-amt Landshut. Zy legt aan de rivier Laver.,
lynTche linie van den graaf Hirfan vanHarralch voor heeft een Landgericht, en voor dezen haar eige granegen en een half tonne gouds keyzerlyke guldens ven gehad.
R O T T E N , TE ZAMEN ROTTEN, een aanhang magekocht heeft.
ROTHENKIRCHEN, Hannovers Hot en amt in 't ken , verzamelen.
ROTTERDAM , ftad aan de rechte hand van de
Vorftendom Grubenhagen, niet ver van Eimbeck.
ROTHENTHAL, is een refidentie-plaats der graven Maas, daar deze de Rotte inneemt, in zuid-Holland, 3. uren van den Haag en 1. van Delft. Zy
Reuilen in Voogtland.
is na Amfterdam de aanzienlykfte koopltad. In den
ROTHER , rivier in Engeland, die in de provintie rang der lieden die gedeputeerden in de vergadeSuffex ontfpringt, en te Rye in het Canaal valt.
ring van de provintie van Holland zenden is zy de
ROTHFRHAM, ftad in Engeland in de provintie zevende, heeft een zeer grote en veilige haven, en
Yorckshire aan de rivier Dun, waar over zy een daar gaan veel graften door de itad, die de grootfte
ftene brug heeft.
fchepen dragen. Zy is het vaderland van den beROTHÉR-THURM, VERES-TORONY, RODE-TOREN, roemden Eraiinus , die den 18. Oer.. 1467. aldaar
ïs van lange tyden af een in de gedaante van een geboren, en den iz. juli 1536. te Bazel inZwitzertoren geboud wachthuis en pas in Zevenbergen op land geftorven is. Zyn landsluiden hebben hem ter
den weg naar Wallachyen geweeft, en op een hoog- ere op een brug te Rotterdam een metaal ftandbeeld
te niet ver van Hermanftad aan de rivier Alt gele- met een boek in de hand oprechten laten.
gen , waar voor evenwel nu de keyzerlyke geneROTTNACKBR, grensvlek in 't hertogdom Wurraal graaf Rabutin een veel fterker en ruimer toren temberg aan den Donau, 3. mylen boven Ulm.
daar heeft laten bouwen, en met garnizoen beleyd,
ROTTUMEROOG, klein eyland m de Noord-zee,
waar door zo wel de rivier Alt kan befchoten, als onder Groningen behorende.
ook de doortocht gecommandeert worden. Onder
ROTWEIL, vrye ryksilad op een heuvel aan den
aan dezen berg heeft men een keyzerlyk tol-amt, Neckar, aan. het Zwarte-woud, in het graaffchap
en deze enge weg naar Wallachyen , dien men Baar in Zwaben. Zy is op de oude manier bevesvoor dezen maar te paard paiïeren kon, is voor tigt, ftond met deZwitzers in verbond,maar wierd
enige jaren door 't laten fpringen van de rots van Anno 1631. van het verbond weer ontflagen, en
den graaf Steinville tot een wagenweg gemaakt, en haar inwoners zyn Katholyk. Hier bevind zich ook
de Karelsftraat genoemt. Gelyk hy ook aan de zyde het Rotweilfche hofgericht uit een hofrichter en 13,
van Wallachyen een nieuwe fortres,Straatsburg of Ar- afTefloren beftaande, die het rechtsgebied over eexavia genaamt, aangelegt heeft, die ook den droom nige Duitfche landen, naamlyk over de Ooftenryken de paflage aldaar beichermt.
fche, Zwabifche, Frankfche en Rhyniche kreitfen
ROTHERTHURM, Hot in 't hertogdom Karinthien. in plaats van den keyzer oeffenen De graven van
ROTHMACHERN, zie Rodenmachern,
Suits zyn voor dezen erf-hof-richters van het RotROTH-SCHLOSS, KRAKOWETS, aeloud flot op een weilfche gericht geweeft, maar na derzelver dood
rots geboud in de Rakonitzer-Ereits in Bohemen.
is deze bediening aan de vorften van SchwartzenR Ö T I N G , RÖTHINGEN, kleine ftad en amt aan berg gekomen.
de Tauber in 't bisdom Wurtsburg in FranekenROTWINSBACH, klein fteedje in Franckenland, de
land.
graven van Anfpach toekomende.
ROTNEEY, zie Rotenay.
ROTZIG , Turkfche ftad in BuJgarien, aan den
ROTO-MAGISTRI, zyn in Polen ritmeefters over mond van de rivier Caralom, daar zich dezelve in
èc Quartianen.
den
ROTSCHILD, ROESCHILD, ROSKILD , ftad op het

ROU.
'<en Donau Hort, 7. Ongerfche mylen ten ooften
van iNïcopolis.

ROU.ROW.ROX.ROY.ROZ*
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afgezondert word. Dit landfchap hoort den koning
van Vrankryk toe, en de Viguerie Conflans bene*
ROUANE, RUOANNE, kleine Had in het landfchap vens het Franfche Cerdagne is daar ingelyft.
Forez aan de Loire. Zy is de hooftitad van het ROUSSILLON, vlek, met den titel van een graaf»
hertogdom Rouannez.
fchap, in Dauphiné gelegen.
ROUBAIX, een marquifaat in Walfch-Vlaanderen
ROUSSY , anders SAINT PAUL genaamt, graaf2.. mylen van RyiTel, is na de verovering dezer ves- fchap in het Luxemburgfche, hoort de graven van
ting door de Hollanders aan den prins Antoni Jan Manderfcheid-Blanckenneim toe.
van Ligne weer overgegeven.
ROUTE, kleine ilreek lands in de ïerfche provinROUCY, ftad in Champagne aan de rivier Aifne, tie Ulfter, die met het graaffchap Antnm mgeilobenevens den titel van een graaffchap, waar van ten is.
een beroemde familie den naam voert.
ROUTE , is de weg dien men op de reys of ia
ROUEN, koopftad aan de Seine in Normandyen, den oorlog neemt. Marfch-route is de weg,dien de
't welk een der grootfte en aanzierilykfte lieden van foldaten marfcheren moeren.
Vrankryk is. Hier is het Parlement van NormanROUTOT, groot vlek in opper-Normandyen, in,
dyen , als ook een Prelidial en een aartsbiffchop, het landfehapje Roumois in Vrankryk.
die den titel van primaat van Normandyen voert.
ROUVJLLE . flot in opper-Normandyen, 3.mylea
ROVEREDO, kleine ftad en flot aan de Adige, in van Rouen in Vrankryk.
't bisdom van Trent in Tyrol, derdehalf myl van
ROUVRAY , kleine Franfche ftad in opper-NorTrent, tegen de Venetiaanfche grenzen.
mandyen, in het bisdom van Rouen , heeft den tiROUERGUE , provintie in 't generale gouverne- tel van een barony en een welgeboud flot.
ment Guienne in Vrankryk, die ten noorden aan
Rouw \ OER , betekent in den oorlog haver,liooi
Auvergne, ten wellen aan Quercy, ten zuiden aan en ftroo voor de paarden.
Languedoc , en ten ooiten aan Gevaudan grenft.
Row, kleine ftad in Podolien , in Polen.
Zy is niet heel vruchtbaar, evenwel word 'er veel
ROWEY, RAVEY, grote rivier in het ryk van den
vee aangefokt, en men vind 'er mynen van koper, Mogol in Azien , die zich in den Indus ~ ftroom
yzer, aluin, vitriool en zwavel Men verdeelt ze ftort.
in 't graaffchap Rouergue, in de opper-Marche de
ROWIGNY, kleine ftad in Dalmatien, in een landRouergue, en in de neder-Marche de Rouergue.
ftreek die veel wyn en olyven voortbrengt.
ROUGEMONT , kleine ftad in Bourgogne in VrankROXA , koningryk in Ethiopien in Africa a tufryk, in het bisdom van Langres , 3. mylen van fchen de landfehappen Zengero en Goyame.
Montbart.
ROXBURG, zie Teviotdale
ROVIGNO, ftad op een Schier-eyland aan de kuft
ROYAL, FORT ROYAL , een fort aan de zuidlyke
van Iftrien, die 2. havens heeft en de Venetianen kuft van het eyland Martinique in noord-America,
toekomt.
aan den noordlyken oever van de Baye Royale,
ROVIGO , IL POLESINE DI ROVIGO , klein land- daar de Franfchen enige woningen hebben ,die ook
fchap in het Venetiaanfche gebied, 't welk boven het fort toekomen.
aan het Paduaanfche ter rechten aan de AdriatifcheROYAN, kleine ftad aan den mond der Garonne
zee, onder aan het Ferraarfche, en ter linken ook in Saintonge, benevens een goede haven.
aan het Ferraarfche en Veroneefche gebied grenft.
ROYANEZ, klein landfchap in Dauphiné, 7. myh
Het voert den naam van een Schier-eyland, wyl lang en 5. breed, dat zich van de haven Beauvoir
het by na aan alle kanten met water, naamlykmet tot aan Deventetz uitftrekt.
de Adriatifche-zee , den Poo-ftroom, de rivieren
ROYAUMONT , Ciftercienfer abdy in het eyland
Adige en Tartaro omringt is.
van Vrankryk, niet ver van de rivier Oufe geleROVIGO, hooftftad der provintie Polefin e di Ro- gen.
vigo in het Venetiaanfche gebied, aan de rivier AROYDERA, RUYDERA, rivier in nieuw-Caftilien,'
digetto in Iftrien. Zy is niet muren , baitions , die in het meir van Guadiana loopt.
grachten, gelyk ook met een oud flot voorzien, en
ROYE, kleine ftad aan de rivier Auvergne in Pihier refideert de biffchop van Adria, in 's gelyks cardyen in Vrankryk.
een Venetiaanfch raadsheer, die over het landfchap
ROYE , een priory van Munniken, een half uur
Rovigo geftelt is.
van Bruflel.
ROULLAN, kleine ftad in Duitfch-Vlaanderen , 4.
ROYSTON, ftad in Engeland, half in Cambridgesmylen van Yperen.
hire en half in Harfordshire gelegen.
ïv oVvELos, fraaje ftad in de Portugeefche pro»
ROUMDEL, kleine ftad en haven op het weftlyke
' vintie Beyra, aan de rivier Tajo,6.mylen van Liseyland Yla by Schotland.
ROUMOIS,klein landfchap in opper-Normandyen, fabon.
ROZAN, welgeboude ftad in het waywoodfehap
tuflchen de rivieren Seine en Rille, en.is een van
Novogrodek,Jn wit-Ruftien in Litthauen.
de 4. delen van het bisdom van Rouen.
ROZAN, kleine ftad benevens een Cailellany aan
ROUSSELAF.R, kleine ftad in Vlaanderen, in de
Caftelany van Ypern, aan de kleine rivier Man- de rivier Rarew in Mafovienin Polen.
del.
ROZAN, ftad in 't waywoodfehap Chelm, in klein
R< USSILLON, graaffchap in Catalonien, van wiens Rufïien, in Polen.
overige gedeelte het door het Pyreneefche gebergte
RozÈKRANs, is een fnoer met kralen of andere
Bb bb b
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aangerege balletjes, die verfchoven "kunnen worden , waar naar de Roomsgezinden bidden ; hy
houd vyftien maal tien Ave Maria's in, en ieder
tiende is met een groter kraal, die een Pater Noster betekent , onderfcheyden. Zulks betekent de
gedachtenis der vyf vrolyke, vyf fmertlyke, en vyf
roemwaardige geheimeniflen. De vyf vrolyke zyn,
de verkondiging en't bezoek aan Maria geichied,de
geboorte van Chriftus, Maria's reiniging, en Christus lering in den tempel, daar hem zyn ouders weer
vonden. De vyf fmertlyke geheimeniflen zyn de
doods-angft van onzen Heyland op den olyfberg,
zyn geefleling, zyn kroning met doornen, den laft
des kruifles, dat hy naar den berg Calvarien droeg,
en zyn kruiffing. De vyf roemwaarde geheimenisfen zyn de opiianding van Chriftus, xyn Hemelvaart, de zending des H. Geeiles, Maria's Hemelvaart die in de Koomfche kerk gelooft word, en
haar kroning in den Hemel.
RO-ZENBAD, hiet een van de Warme baden in
Aken, in 't hertogdom Gulick.
ROZENBERG, de ryksgraven van Rofenberg hebben hun goederen in 't hertogdom Karinthien, en
fteeds aan 't keyzerlyke hof de hoogite amten mee
bekleed.
ROZENBERG, fchoon luft-flot in de Zweedfche
provintie Upland , 2. mylen van Stockholm , de
graven van Oxenüern toekomende.
ROZENBERG, heerlykheid in Franckenland , de
graven van Hatsfeld van de Rozenbergfche linie
toekomende.
ROZENEERG, fteedje in 't Brandenburgs Pruillen,
zodanig 'er ook een m Pommerellen legt.

ROZ.RUA.RÜB.RUC.RUDJ
ROZENKEIM, fchoon markt-vlek benevens een
ilot in opper Beyeren, aan de rivier In, tot het
rent-amt Munchen behorende. Daar is een keurvorftlyk Pleeggericht en fraai dpucyrier klooiter5
en de burgery heeft goede nering van wyn.
ROZEKKRUISSERS , waren in't begin van de voorgaande eeuw-zekere tezamen verkonde broeders,
van welke men verhaalt dat de gene, die in deze
broederichap aangenomen wierden, zwoeren trouw
te zyn ,itilzwygen beloofden, elkander op verborge
wyzen fchreven , en zich verbinden moeilen de
wetten van dit genoodfehap te houden, wier oogmerk daar in beitond, dat zy alle wetenfehappen,
inzonderheid de Artzenykunde, weer wilden oprechten, ook beroemden zich deze broeders den
fteen der wyzen te bezitten, fchoon enige deze
gantfche gefchiedenis voor een fabel honden.
ROZENÜBEL, een Engelfche goude munt, waar
op een ichip met een roos f laat, zy word ook Eduardeus genoemt, naar den koning Eduard, die
ze heeft laten liaan. Zy bedraagt met het opgeld
5. ryksdaalders courant geld.
ROZMITHAL, zie Rofjmitah

Ru AART , is een grote waardigheid in de verenigde Nederlanden, komt haalt met het amt van
Droit over een, en betekent zo veel als een behoeder.
RÜBENZAHL, zie Reuzengebergte.

RUBIEHA, beveftigt fteedje en Ilot in 't hertogdom Modena aan de rivier Secchia.
RUBRIECK, is de titel aan een boek, en het opfchrift van een zaak.
RUCKENSTEIN , flot en heerlykheid in nedeN
ROZENBERG , ROZENBURG , amt, Hot en vlek Crain, 9. mylen vm Laybach.
RUDELSTADT , RUDOLPHSSTADT, ftad en amtj
aan de Saai, die dicht daar by in de Elve valt, in
het graaffchap Barby, den koning van PruilTen toe- benevens een fchoon flot aan de Saai in Thuringen,
4. mylen van Jena aan de Voogtlandiche grenzen,
komende.
ROZENBERG , herenftad benevens] een dubbelt is een Boheemfch leen en de refidentie der voorilot in de Pilsner-kreits in Bohemen, van de uitge- malige graven nu vorflen van Zwartsburg-Rudelftadt. Deze zyn reeds in 't jaar 1697. van keyzer
üorve familie van die van Rozenberg geboud.
ROZENBERG , Had en Hot in 't vorftendom Op- Leopold tot den vorftenftand verheven, maar hebrelen, aan de Poolfche grenzen, heeft een treflyke ben eerrl den 3. Mey 1 7 n . den vorillyken titel
paardemarkt, en hoort de graven van Gafchin toe. opentlyk beginnen te voeren, en de tegenwoordig
In 't jaar 1709. heeft de peil hier fterk gewoed.
regerende vorfl hiet Frederik Antoni, is den 14,
ROZENBERG, flot in het graaffchap Liptau in op- Augmkis 1692. geboren , heeft 1718. de regering
aangevaart, en zich den 8. Febr. 1720. met Sophia
per-Ongaryen.
ROZENBERG, fteedje en amt in de opper-Elfas, Wi-lhelmina, dochter van hertog Johan Ërnit van
in een koude landftreek, waar in weinig Duitfch, Saxen-Saalfeld in den echt begeven, waar uit den
8. Jan, 1721. een prins >• Johannes Fredericus gemaar gebroken Franfch gefproken word.
ROZENBURG, is een van de koninglykeDeenfche naamt, geboren is.
RUDEN, keur-Keulfch fteedje in Weftphalen.
kaftelen in Coppenhagen, daar de koninglyke kroRUDEN , klein eyland op de voor-Pommerfchenen en andere cieraden bewaart worden.
ROZENDAAL, fchoon luft-flot in Hollands Gelder- kuflen , by den inloop der Pene in de Ooft-zee8
. Voor dezen was het met het eyland Rugen verland in de Veluw.
ROZENDAAL , amt, of kleine heerlykheid in Hol- knocht , tot dat het Anno 1309. door een fchriklyk
lands Brabant, hoort de erven van koning William onweer daar van afgefcheurt, en het daar tufTcheia
leggende land in de zee verzonk, dat de grootfte
van Engeland toe.
ROZENECK, ilot en heerlykheid in 't hertogdom fchepen daar over heen zeylen kunnen.
Crain,ëen myl vanVippach/de vryheren Rofetti, die
RUDERA, worden de gedenktekens en puinho*
het geboud hebben, en zich daar naar van Rozeneck pen genaamt, die noch van oude gebouwen overig
fchryven, toekomende. Hier omtrent waft goede wyn. zyn.
ROZENFELD, Wurtembergs fteedje in het ZwarteRUDERSDORF, zie Redersdorf.
woud, 4. mylen van Tubingen.
RÜDESKEIM, ftad, flot en heerlykheid aan dera
Rhyia

RUD. RUE. RUP. RUG.
Rhyn in de Rheingau, omtrent i.myl van Bingen,
den keurvorft van Ments toekomende. Hier waft
een van de belle wynen van Rheingau, en de adelyke iamilieBrömier van Rudesheim heeft den naam
daar van gekregen.
RUDISTO , zie RodoJÏQ.

RUDKÖPÏNG ,hooftftad van het eyland Langeland,
aan de weftlyke kuil, meteen haven.
RÜDOLFSTAD , fteedje in de Bechiner-kreits in
Bohemen , dicht by Budweis , heeft zilver-my13 en.
RUDOLPHSWERTH, NEUST/EDTEL, eniger maten

beveiligde Had in de Windifche-Marck m Ciain,
aan de rivier Gurck. Een myi van daar legt een
warm Bad, de Neuiiadter Tóplits genaamt.
R U D OU , zie R ubdj w,
RuDzoWjhcrtoglyk flot,amt en fteedje in Courland.
R U E , ftad in het landfchap Ponthieu in Picardyen.
R U E , kleine rivier in de provintie Auvergne in
Vrankryk, die zich in de Dordogne omiaft.
RütL, koninglyk dot niet wyd van Parys , dat
de kardinaal Richelieu heeft laten bouwen, en daar
Ichone fonteinen zyn.
RUEN, RUNO, eyland in de Ooft-zee, 12. mylen
van Riga.
RUFFACK , kleine ftad in de opper-Elfas, aan
de Rotbach, den biflchop van Straatsburg toekomende.
RUFFEC, kleine ftad, benevens den titel van een
marquiiaat aan de rivier Charente, in de provintie
Angoumois in Vrankryk.
RUFFEN, kleine ftad in Noord-Schotland in het
landfchap Gowree aan de rivier Yla, 11, mylen ten
noorden van Eden burg.
RUGBY , ftad in Engeland in het graaffchap
Warwick aan de rivier Avon, die goede handeling dryft.
RUGE-GERICHTE , zyn zekere rechts-dagen zo
wel in Franckenland als in Weftphalen en op andere plaatzen, waar op alles voorkomt v/at de kleine misdaden aangaat,. daar dan de gene die fchuldig bevonden worden met geld, gevangenis of anders naar 't goeddunken der Rüge-rechters en fchepens geftraft worden. Diergelyke 'Rüge-gerichten
x,yn ook in 't keur vorftendom Saxen gebruiklyk ,
voornaamlyk in de Aartsbergfche kreits, in de amten Wolckenftein, Zwartzenberg Grünhayn, gelyk
ook in veel adelyke gerichten. In Neurenberg is
ook noch diergelyk Rügen-gericht, 't welk met 5.
raadsheren voorzien is, en daar van het Fünffer-gericht of de Rüg genaamt word.
RÜGFN , is een oud Duitfch woord, en betekent
%o veel als aangeven, aanklagen.
RÜGHN, eyland in de Ooft-zee , dicht aan de
voor-Pommerfche knft , tegen over Straalfond , alwaar tuftchen deze ilad en het eyland. het water
naauwlyks een vierendeel myls breed is. Het heeft
den titel van een vorftendom is 7. mylen lang, en
7. mylen breed, heeft een vruchtbaren grond , en
de voornaamite plaatzen daar op zyn Bergen en
Futbus. Voor dezen is het veel groter, en miffchien
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gantsgeen eyland, maar met het land Pommeren
vereent ge weeft, en door de overftromingen daar
van afgezonden en tot een eyland gemaakt, darom
zyn 'e^zo veel Schier-eyland en, als Wirtow, Jasmund, Monchguth, Ummanis en Zudar op. Tot
dit vorftendom behoren ook noch andere kleindere
omleggende eyland en, als Hiddenfee, Rüden , en
Vilm, welk laatfte tegenwoordig den baron van
Putbus toekomt. ïn den Weftphaalfchen vrede
1648 is dit eyland aan de kroon Zweden overgelaten , maar 1715. van de Noordfche Geallieerden
verovert, daar na aan den koning van Denemarken
overgelaten, en eindelyk in den vrede 172.0. weer
aan de kroon Zweden gegeven,
RUGEN , kleine ftad in de Lyflandfche provintie
Efthland,io. mylen ten weften van Pernau gelegen.
RUGENWALDE ,taamlyk grote en welgeboude ftad
in 't hertogdom Wenden in Achter-Pommeren, is
een landvoogdy, waar onder het omleggende land
behoort , en beroemt wegens de goede zalmvangft en linne-handel , heeft ook een welgekge
haven.
RUGLAN, kleine ftad in Zuid-Schotland in de pn>
vintie Chiydesdale, aan de rivier Cluyd, 1. uur van
Glaicow.
RUHDOW , koninglyk PruimTch luft-flot en dorp,
een myl van Berlyn, in de middel-Marck Brandenburg.
RÜHL, groot vlek in Thuringen, den hertog van
Saxen-Eyfenach toekomende, is wegens de menigte van meftemakers beroemt.
RUHME,kleine rivier in 't vorftendom Calenberg,
is ryk van Forellen , en vak by Northeim in de Let™
ne.
RÜHME , adelyk jufYren-kloofter in 't hertogdom
Mecklenburg aan de Warna, niet ver van Bützau,
daar in 't gemeen een Mecklenburgfche princesDomina is, en gewoon is hof te houden,
RUIGO , zie Rov'igo.

RUIL , ftad in Engeland in het graaffchap Som*
merfet aan de rivier IveL
RUIM,is in een fchip de plaats of ruim onder het
eerfte verdek, naamlyk gants onder in "een fchip.
Dit ruim is in 6. gelyke delen verdeelt, waar ïn
men het kruid, brood, zeylen , kabels, en touwen bewaart, ook is daar des barbiers kamer.
RUÏNE, fchade, verlies, volkome verderf.
RUITER, zie Cavalier,

•RULAND, fteedje in opper-Lufatien ,aan deMeifnifche grenzen , Karel Sïegfried, graaf van Hoym,
koninglyken Poolfchen kamer-heer en apellationsraad toekomende.
RUM, klein eyland by Noord-Schotland , en een
van de Weiternes, tuftchen de eylanden Skye en
Mule gelegen.
RUMAL , ftad in de Finlandfche provintie Savolaxia, aan een meir dat de rivier Woxen maakt ,
.en de inwoners generen zich meeft van den vifchvangft.
RUMB, STREEK, WINDSTREEK, is een

linie die

op de aard-globe, op het zee-ccmpas , en op de
zee-kaarten een van de 32. winden aantoont.
RUMBÜRG, ftad en flot in Bohemen , 4 mylen
Bb bb b 2,
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van Koningsgrats in dezelve kreits aan de Lufatifche grenzen gelegen, is tegenwoordig een weduwe-goed der vorften van Lichtenfteio.
RUMFORD, ftad in Engeland m het graafichap
Kent, die recht heeft om twc gedeputeerden in 't.
parlement te zenden.
RUMILLY, ftad in Savoyen, daar fterkc koophandel inzonderheid "iet tarwe gedreven word. Aan
de eene zyde loopt de rivier Seran, aan de andere
de Nepha. Zy legt anders in 't hertogdom Geneve,
en heeft over de Seran een brug met n . bogen:
hoort tegenwoordig benevens het Fort dell'Annonciade den hertog van Savoyen toe.
RUMILLY, klein fteedje in het graaffchap Boulogne in Picardyen in Vrankryk , by den oorfprong
van de rivier Aa of Agino.
RUMMELSBERG , een hoge en ruime berg in'tSilefifche vorftendom Bneg, daar marmerfteen, en pleifter
gegraven , ook een foort van Boheemfche diamanten gevonden worden.
RUMMELSBURG, fteedje in achter Pommeren in
't hertogdom Wenden , aan de rivier Grabow, de
lieren van MafTau toekomende.
RUMNEY, ROMENAY, kleine ftad aan dekuft van
het landfchap Kent. Zy is een van de 5. havens
van Engeland, en heeft deswegen zitting en item
In 't Parlement.
RUMNO , ftad in de Ukraine aan de rivier Suia
tegen de Mofcovifche grenzen.
RUMOER, een gerucht, de gemeene .fpraak ook
alarm, oproer, geraas.
RUMOER-MEESTER ,

ryd by den marfch van 't

leger nu voor, dan achter, met enige gekommandeerde miters, een onderofficier, een geeftlyk perfoon, en een beul, en is zyn amt de ftraten zuiver
en veilig te houden, en te bezorgen dat de foldaten
niet kunnen deferteren. In de keyzerlyke refidentie-ftad Wenen word de oppeifte van de rumoerdienders ook rumoer-meeftergenaamt.
RUNCKEL, graaffchap in de Naftaufche landen aan
de Löhne, dat de graven van Wied toekomt, die
ook daar van den titel voeren. De kleine ftad benevens het graaflyke reiidentie-flot Runckel legt op
een heuvel, ter linkehand van gemelde rivier, tegen over Schadeck.
RUNDEBY, zie Rotenby.

RUND-STÜCKE of OEHRE , Zweedfche munt, waar
van men twederlyvind, naamlyk zilvere en kopere. Van de zilvere of witte Oehre, die ook witte
rond-ftucken genaamt worden, maaken 'er 64. een
fpecie daalder uit, en gek alzo ieder 6. goede penningen ; daar en tegen bedraagt een kopere maar zo
veel als in MeiiTen twe goede penningen.
RUOTA, het hoogfte ge echt aan het pauflykhof,
5
t welk uit 12. prelaten, Uditoiï di Ruota of Auditores Rotae genaamt, beitaat, waar van ieder aan
een byzondere tafel zit , en zekere notariffen of
fchryvers onder zich heeft. Zy vonniflen by form
van appel over alle wereldlyke en geeftlyk e zaken,
die onder de geeitlykheid voorvallen , zo wel te
Romen als ook buiten de pauslyke provintien, en
èat over alle proceften die meer als 500. fcudi bedragen, Tot deze ruota zenden verfcheyde natiën

RUP. RÜR. RUShun afleflöres of mederechters, die uit drie Romeinen, een Tofcaan, een Milanees , een Bolonees^
een Ferrarees, een Venetiaan , een Franfchman,
twe Spanjaarden en eenDuitfcher beftaan. De naam
ruota, die een rad betekent, komt daar van daan,
wyl de vloer van de zaal, waar in dit gerecht ge»
houden word, met marmer in de gedaante van raders belegt is. Hun traktement is alle maand hondert ducaten , en hun kleding is een violette r o k ,
benevens zulk een lint om den hoed.
R U P , een munt in Turkyen, de 4de part van
een ryksdaalder uitmaakende.
RUPIA , is een Indiaanfche munt , dié men zo
wel van goud als van zilver heeft. Een goude rupia geldt 13.en een vierdedeelzilvere rupia's, of ó.ftukken van achten, fpaanfche munt.
RUPPEL, een rivier, zie Nethe.
RUPPBLMONDE, ftad aan den linken oever der
Schelde, daar de Ruppei daar in valt, in 't keyzerlyk Vlaanderen.
RUPPIN , groot en vruchtbaar graaffchap in de
middel-Marck-Brandenburg, den koning van Pruiffen toekomende. Het is 1524. na de dood vanden
laatften graaf Wichman van Ruppin ten tyde van
keurvorft Joachim I. als een vervallen leen aan het
huis Brandenburg gekomen. De hooftftad Ruppin
legt aan de kleine rivier de Rhyn, die haar in oud
en nieuw Ruppin verdeelt, en legt 8. mylen ten
noorden van Berlyn. Oud Ruppin beftaat in een
oud Hot , dat voordezen de graaflyke refidentio
plaats ge weeft is, maar tegenwoordig is 'ereenamr,
en een fteedje daar by aangeboud. Maar nieuw
Ruppin is een grote, aanzienlyke, en de hooftftad
des lands, geneert zich met de lakemakery, koophandel, brouweryen en den ackerbouw.
RupRECHTSHOF,flot en heerlykhêid inCrain,een
half uur van Rudolphswerth.
RUPTUUR, vredensbreuk , wanneer kort na de
gefloten vrede de oorlog weer van nieuw begint.
RUKAL-CAPITTEL', hiet by de Roomsgezinden in
Duitfchiand een vergadering der geeftlyken en dorp»
priefters, die onder het opzicht van een ruralendeken (taan, by na even eens gelyk by de Luiterfchen, wanneer een fuperintendent de predikanten
uit zyn geeftlyk gebied jaarlyks tot een Synode beroept.
RÜRAL-DIAKEN , is een kerken-dienaar in Engeland die onder een aarts-diaken ftaat , en tot de
kerkelyke zaken op het land gebruikt word.
Rusco, een van de Sorlingfche eylanden by Engeland.
RUSKOG, kleine ftad in Weft-Gothland, niet ver
van het meir Wenen.
RUSLAND, zie Mofcovien.

Russ, een rivier in Zwitzerland, die op den St.
Gotthards berg ontipringt , het Lucerner meir
doorftroomt , en zich beneden Arau in de Aar
ftort.
Russ 9 klein fteedje aan de Memel, in Branden»
burgs PruiiTeii.
RUSSE , rivier, zie Nkmen,

Rtiss£L5HEiM3 vlek m amt benevens een Hot,
waar

RUS. RUT.
waar van evenwel de veftingwerken meeftendeels
geruineert zyn,aan den linken oever vandenRhyn,
een myl boven Ments gelegen , en den landgraaf
van Heffen-Darmltad toekomende.
RUSSEN, dezen naam voeren de Mofcoviters noch
hedendaags, en willen enige den zelven van'het
Sclavonifche woord rofleje arleyden , dat zo veel
als wyd en zyd verftrooit volk betekent.
RUSSIEN, waywoodichap in klein Ruffien in Polen, dat drie diftricten begrypt, naamlyk Lemberg,
Belcz en Chelm.
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lands-oudften, en een Luiterfche kerk , hoort den
heer van Roth toe.
Ruvo, kleine ftad in het landfchap Bari in Na*
pels,benevens een bisdom, onder den aartsbillchop
van Napels ftaande.
Ruw , kleine ftad in Nuchtland, het Canton Freyburg toekomende.
RY, is een rechte linie die de foldaten maken,
wanner de een achter den ander ftaat. Hier uit
ontftaat de hoogte van het Bataillon, welke in 't
gemeen by 't voetvolk 6. man, en by de ruitery
RUSSIEN, GROOT OF ZWART-RUSSIEN, zie Mof- drie man is. Het verdubblen der ryen is wanneer
covien.
men dezelve langer , maar de gelederen fmaller
RUSSIEN, ROOD OF KLEIN RUSSIEN,is een kleine maakt.
provintie in Polen, die ten weiten aan klein Polen,
RYBNICK, kleine ftad benevens een fchoon vorftten noorden aan Litthauen, ten oofien aan klein lyk flot in 't vorftendom Ratibor in Silefien.
Tartaryen, en ten zuiden aan Moldavien, ZevenRYE , kleine ftad aan den mond van de rivier Robergen en Ongaryen grenrt. Zy begrypt 8. land- ther, in het landfchap Suiïex in Engeland, benefchappen en waywoodfchappen, naamlyk Ruffien, vens een goede haven , daar men in 't gemeen
Podolien, Braslaw, Kiow, Belsko, Chelm , Vol- fcheep gaat om naar Normandyen te varen. De
hynien en de Ukraine. En de hooftilad daar van ftad is Hecht, en de inwoners zyn maar virTchers,
is Lemberg.
ondertuffchen is zy doch een van de 5. havens, die
RUSSIEN, WIT RUSSIEN ,begrypt niet alleen alles zitting en (tem in 't Parlement hebben.
wat de Mofcoviters ten weften van den oorfprong
RYE , kleine ftad in Denemarken , tot het ftift
der rivieren Don enDmeper bezitten, maar ook het Arhus in noord-Jutland behorende.
Litthaufche Ruffien , en word van de vele met fneeuw
RYEN, zeker gebied in Spaanfch-Brabant , in 't
bedekte bergen aldus genoemt. Dit laatfte is het quaitier van Antwerpen.
ooltelyke deel van Litthauen, en word in 7. kleine
RYK , betekent een keyzer- of koningryk , maar
landfchappen verdeelt , welke zyn Novogrodeck , in Duitiland word 'er inzonderheid het Duitfchc
Minskie, Poloczko, Witepzko, Mfcislaw, Rohac- ryk door verftaan :in een byzonderen zin zegt men
zow, en Rzeczica.
ook in 't gemeen, dit of dat is in het ryk gepasRUST, betekent een uitrekende plank ter zyden feert, en verftaat 'er de provintien door die aan den
het fchip daar de hoofttouwen of wanden der maft Rhynftroom grenzen, als Zwaben, Elfas, de Palts
op rullen, of aan valt zyn. Ieder van de 3.maften, en diergelyke.
naamlyk de grote maft, de fock en de bezaans-maft,
R Y K S - A C H T , zie Achts-verklaring, Ban.
heeft een byzondere ruft, die daar naar de bezaansRYKS-AFSCHEYD , zyn zekere wetten en befluiruft, enz. genoemt worden.
ten, die van den Pvoomfchen keyzer en alle drie de
RUSTAN , zeer klein landfchap in Gafcogne , in ryks collegien opgeftelt, voor goed gekeurt, onderde provintie Bigorre in Vrankryk,om de rivier Ar- fchreven en verzegelt zyn. Zy raken byzondere
row.
nieuwe voorvallen, waar van in de goude bul niets
RUSTDAG , is wanneer de foldaten op den inarfch gerept is, en daar worden altyd twe gelykluidenin de quartieren een of meer dagen ilil leggen, om de ichriften van gemaakt, waar van het eene inde
van hun marfch uit te ruften.
ryks-aarts-kancelery te Ments, en het andere in de
RusTRiNGEN , is de punt van Ooft-Vriefland , ryks-hof-kancelery teWetslaar bewaart word. Wanaan den groten zee-arm de Jade genaamt, tegen o- neer zy op 't fcheyden van een ryksdag afgekonver Budjadinger land. Anno 17ir. den 16. Januari digt zyn, krygen zy de kracht van een ryks-gróndheeft de opzwellende Jade-.ftroom en de overftro- wet en worden van de ftrydige partyen tot bellifïnende zee 5. Ruftringlche vlekken verflonden.
fing van hun zwevende rechtsgedingen aangehaalt,
RUTHIN, ftad in de provintie Debingshire , in en aangenomen.
Noord-Wallis in Engeland.
RYKS-AMTENAREN IN POLEN , zyn tien, naamRUTLAND, klein g.aaffchap in Engeland tuiïchen lyk de marfchalken, cancelier , onder- cancelier en
Northampto-n , Lincoln en Leicefter, heeft omtrent fchatmeefter des konirvgryks en groot hertogdoms
40. Engelfche mylen in den omtrek. Het is van Litthauen.
koningin Anna tot een hertogdom gemaakt , daar
RYKS-ANLAOE , RYKS-ANSCHLAG, zyn collecten
Johann Mannors, graaf van Rutland,die 1711.zon- en fchattingen die tot .beoorloging der Turken, als
der erven geftorven is , den hertoglyken titel van erfvyanden der Chriitenheid, van roerende en onkreeCT.
roerende goederen, ook naar mate van den drinRUTSCHEFORT , biet het. graaflyke Stolbergfche genden nood als een hooftgeld van heren en vrouilot dat voor Wernigerode zeer hoog op een berg wen, knechts en meyden ingevordert, waar by zelfs
de wereldlyke leen-goederen der geeftlykheid niet
le°t.
R I T Z E N , dorp, en de laatfte kreits in 't W o - verfchoont worden
RYKS-EANJER OF VAAN , is het voornaamfte teken
lauifch vorftendom in Silefien, 3. mylen van Frauftadr. heeft noch 17. dorpen onder zich, zyn eige des Roomfchen ryks , en beftaat in den tweehoof»
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digen ryks adelaar,die in oorlogstyden op d*J*^
dels en (landaarden gevoert word. T o e n h e t huis
van Hannover anno i69i. de negende keuivorftelyke waardigheid op-edragen wierd , en d.n nieuwen keurvoïft Volenen z&cr aarts-am: moeft gegeven worden , had men het oog inzonderheid op
de ryksvaan, dat hem dezelve als aarts-banierheer
zoude overgegeven worden. Aeur-Saxen wilde zich
hier te^en aankanten, maar het wierd uitgemaakt
dat herrT zulks tot geen nadeel zou ftrekken, nademaal keur-Bronswyk die hoge waardigheid als een
hof-amt zou voeren, en by kroningen en andere
plechtigheden den keyzer de ryks-vaan voordragen;
daar in tegendeel keur-Saxen het recht om dezelve,
wanneer hy te veld trekt, voor te dragen , onge1 renkt behouden zou. Maar deze ryks-vaan is van
cij ryksftormvaan wel te onderfcheyden, als welke
het hcrtoqlyke huisWurtemberg voert,en maareen
enkelen ar ent heeft, ook aan het eind fpits toeloopt,
daar in tegendeel de algemene ryks-banier een vierkante gedaante moet hebben.
RYKS-Bf;SLUIT , zie Ryks-goed-achten.
RYKS-CAMER-GERICHT, zie Camer gericht.
RYKS-CANCELIEK J

RYKS-VICE-CANCELIER ,

zie

Cancelhr.
RYKS-CONTINGENT , zie Contingent.
RYKS-CONVENT , zïe Ryks-dag,
RYKS-DAG, of

RYKS-CONVENT IN 'T H.

ROOM-

SCHE RYK, is een vergadering van den keyzer en de
iranden des ryks, die tot nut van 't ryk belegt word,
en nu zedert 1662. beftendig te Regensburg gehouden word. Eer de keyzer een ryksdag uitfehryft,
moet hy voor af de toeftemming van ieder keurvorft
in 't byzonder hebben", en dan laat hy aan ieder
ryksitand een convocatie brief afgaan, waar doorzy
tot den ryksdag beroepen, en vermaant worden op
den zelven te verfchynen. Op welke plaats de ryksdag
gehouden zal worden, daar toevereifcht men ook de
keurvorftelyke toeftemming. Deze (tanden verd^kn
izich op de ryksdagen in 3. foorten of collegien l
naamlyk in het keurvorftlyke, vorftelyke > 't welk
uit vorften, prelaten, graven en heren beftaat, en
in het collegie der fteden. In het keurvorftlyk collegie voert keur-Ments het directeurfchap, in 't vorftlyke, Ooitenryk en Saltsburg beurt om beurt , en
in dat van de'fteden de ftad daar de ryksdag gehouden word. Op dezen ryksdag worden alle zaken die het ryk en de (tanden betreffen in overweging genomen , en befloten , endaar is tot noch toe,
inzonderheid over de oprechting van een beftendige
verkiezings capitulatie, als ook over de introdu&ie
van de nieuwe vorften geraadpleegt, waar omtrent
men evenwel noch tot geen befluit gekomen is. De
keyze'lyke principale commiftaris by deze hoge
vergadering is tegenwoordig zedert 172.5. Frobenius
Ferdinandus, vorft van Furftenberg-Möskirchen.
R-YKSDAG IN POLEN , is een

te zamenkomft

des

fconings, der fenatoren en der landboden, die zich
of te Warfchau of te Grodno laten vinden , en zo
wel over de rykszaken als over de gefchillen der
private perfonen handelen en raad-plegen. Volgens
de rykswetten moet 'er alle twe jaar een ryksdag
gehouden worden, maar dat word altyd slet in acht

genomen; ook mag hy niet langer duren als twee'
weken , die evenwel gemeenlyk tot 6, uitgerekt
worden.
RYKS-DEPUTATIEN , RYKS-DEPUTATIE CONVENTEN

OF DAGEN, zyn in het H. Roomfche ryk zekere
te zamen-komften van enige ryksftanden, waar toe
inderyksaffcheydenvan het jaar 1555. §. zo zich dan
&c. de eerfte grond gelegt is, en waar op de zaken, die
de befcherming van 't ryk betreffen, of op den ryksdag niet afgedaan zyn, moeten bygelegt worden,
Men verdeelt ze in gemeene en buiten gemene deputatien. Een gemene Deputatie is een te zarnen
komlt die keur-Ments naar Frankfort of een
andere plaats gewoon is te befchryven , waar by
zich keyzerlyke coïiimiflariffen en een uitfehot van
ryksftanden laten vinden , ' d i e over de algemene
ryksbelangen onder elkander handelen en raadplegen. Het recht om by diergelyke te zamen komiten te verfchynen was in 't begin niet erflyk, maar
een perfoneel werk, waar toe men de aanzienlykfte üanden en die de meefte ervarenheid van de
ïyksbelangen hadden , beriep, maar naderhand is
dat recht erflyk, ook het getal dier ryksgedeputeerden op verfcheyde ryksdagen vermeerdert, en in
den Wellphaalichen vrede een gelykheid onder beyderlygezinthedenirgevoertjzodat nu het getal derzelve op de volgende itanden geitelt is: de Roomichkatholyken zyn de kenrvorftcn van Ments, Trier,
Keulen en Beyeren Uit het vorltelyk collegie,Ooitenryk , Büiirgundien, Wurtsburg, Conftans, Muniler
Beyeren en de abt van Weingarten. Uit het graaf]yk collegie, Furitcnberg: van de ryksfteden Keulen , Aken ? Uberlingen. Van de Augsburgfche belydenis zyn de keurvorften van Saxen, Brandenburg, Palts, en een vierde omgaande item: uit het
vorften-collegie, Altenburg, Culmbach, Bronswyk,
Pommeren , HeiTen, Mecklenburg, en Wurtemberg. Uit het /graven collegie die van Wetterau 9
en van de ryksfteden Neurenberg, Straatsburg en Regensburg. Schoon het inzicht dezer vergaderingen
zeer goed was, heeft men tot noch toe het gehoopte nut daar van niet;gezien, maar daar hebben
zich grote zwarigheden by opgedaan, ten dele wyl
maar enige ryksirandcn daar in getrokken , en de
overigen daar van uitgefloten zyn , ^ten dele wyl
in het keurvorften collegie een vermeerdering gemaakt, en een veranderig in den Godsdienit gefchied is, ten dele wyl 'er over de vraag, hoe ver
zich het gezag van de deputatie zou uitftrekken,
zwaar geichiJ ontiiaan is, en eindeiyk wyl by zo
een ryks-deputatie geen onbepaalde macht om te
handelen gevonden word, waar door derzelver beiluiten, wanneer het bericht daar van aan den ryksdag gedaan word, wreer over hoop kunnen geworpen worden> De buiten gemene Deputatien hebben een ouder oorfpr'ong en zyn daar uit ontftaan 9
wyl de menigte der zaken ook zomtyds de tuifehen
beyden komende voorvallen aanleyding gegtven
hebben om de verrichtingen te verdelen , en de
eene of de andere itof aan verfcheyde ryksftanden
op te dragen , en met zekere inftruciien te voorzien. Voor dezen waren by diergelyke deputatien
alle keurvorikn tegenwoordig ? en uit het voritelyke
col-

RYK.
collegia een wereldlyke en een geeftlyke Hand , Haat uit een prefident^ benevens de ryks-hofraden,
tvve graven of heren , en 2. van de ryksfteden; na- die in den naam des keyzers in de ryks-zaken ui
derhand heeft men het op de verkiezing der geza- de eerile of twede inilantie vonnis vellen. De prementlyke ryksitanden laten aankomen , wie men fident is een ryks-vorft, graaf of flands-heer, en
tot diergdyke Deputatie uit alle drie de rykscolle- zedert den 15. Jan. 1714- S l ' aaf Emll Frederik van
gien verkiezen wil. In den Weflphaalfche'n vrede Windifchgrats. De naafle die hem volgt is de viceis ook de gelykheid derGodsdieniien ingevoert, en prsefident, tegenwoordig de graaf van Wurmbrand,
7.0 wel het evangelifche ligchaam als het Roomfche en wanneer deze beyde. afwezig zyn bekleed de
is gewoon de gedeputeerden uit het midden van oudile ryks-hofraad hun plaats, 't Getal der rykszich te verkiezen. Daar is ook noch een foort van hofraden moet uit 18. beilaan , en daar onder 6a
Deputatien, die in een afvaardiging aan zyn kèy- zyn, die de Augsburgfche belydenis toegedaan zyn;
zerlyke majefteit beilaan , wanneer dezelve een hoewel 'er gemeenlyk noch enige boven het getal
ryks-bcdenken moet overgegeven worden, en deze zyn. Zy worden verdeelt in de graven of ridderDeputatien hieten ook Nunciaturen. Dit amt heb- banck , en in de geleerden banck. Dit gerechtsben enige (tanden erflyk bezeten, maar dewyl zy hof heeft met het kamer-gerecht enerley rechtsden Roomfchen Godsdienft toegedaan waren, zo dwang, dat is, wat by den ryks-hofraad eens aanhebben de Luiterfchen ook by deze Deputatien op gegeven is,kan niet voor het kamer-gericht getrokde gelykheid van den Godsdienft gedrongen, en na ken worden. Den 15. O c l 1723. wierd de eerile
veel harrewarrens is het daar toe gekomen, dat men (leen tot het bouwen van een nieuwe ryks-hofraads
tot noch toedelryks-bedenkens alleen door hetryks- Cancelery gelegt.
RYKS-HULP, zie Colleften,
directeurfchap heeft laten overgeven.
RYKSDORPJEN, zyn Suffelsheim, Gedran , en SteinRYKSJAGERMEESTER, de markgraven van Meisgamb, ook enige andere in Franckenland aan de fen zyn des H. Roomfchen, ryks opper-jagermeeAnfpachfche grenzen, de vrye-luiden te Meglots fiers, en de vorflen van Zwartsburg des ryks onderen op de Leutkircher heyde in Zwaben, die geen jagermeeilers.
anderen ryksüand, maar den keyzer en het ryk onRYKS INSIGNIA of KLEINODIËN, zyn die by de
middelyk onderworpen zyn, de neder-en opper- kroning van een Roomfch keyzer gebruikt, en in
gerechten en hun ryks-dorps-fchouten en de vrye de Heden Aken en Neurenberg bewaart worden.
oefFening van Godsdienft hebben, ook van alle las- Deze beyde Heden leveren dezelve, op behorige
ten , behalven wanneer zy in oorlogs tyden bene- bekentmaking en onder handtekening dat zy deugvens de ryks-ridderfchap iets opbrengen moeten, delyk weerom zullen gegeven worden, tot de keibevryd zyn.
zerlyk kroning over, en beh^ea daar toe (1) CharRYKS FUNDAMENTELE W E T T E N , beftaan (1) in de lemagne's kroon van zuiver goud, 15. pond zwaar,
ryks-affcheyden die van het gantfche ryk of in des- by na een el hoog, boven fpits toelopende , en
tdts naam opgeiielt en onderfchreven worden, (2) daar op een kruis , ook met edelgeiteentens en
211 de goude bul, (3) in de kèyzerlyke capitulatie, paarlen (evenwel zonder diamanten) verciert , van
die de keyzer bezweren moet, (4) in den algeme- binnen met rood fluweel gevoelt. (2) de ring van
nen land-vrede van Anno 1495- (5) U1 ( l e n religie- den zelven Karel den groten. ,(3) zyn zwaard in
vrede 1555. te Augsburg geiloten, (6) in denMun- een vergulde en met paarlen bezette zilvere fchêe.
iierfchen en Osnabrugfchen vrede, of het Inflru- (4) de goude ryks-flaf. (5) de goude ryks-appel, bomentum Pacis Weftphalicae,; dat 1648. opgeiielt is, ven met een goud kruis. (6) Karels rok met paarlen
(7) in de affcheyden der Deputatie dagen, en in des bezet. (7) een mantel en wapen rock. (8) de knie
laarzen, enz. 't welk alles de Had Neurenberg beca'mer-gerichts-vifïtatie affcheyden.
RYKS GOED-ACHTEN , zo Word het gevoelen van iaardt. (9) een doosje met edelgefleentens bezet,
alle drie jde collegien op den ry/ksdag te Regensburg waar in zo men wil, aarde is, daar bloed van den
over een' Keyzerlyk commiffie - decreet genaamt. H. Stephanus ingetrokken is. (10) de fabel van KaMaar wanneer de keyzer het bekrachtigt heeft hiet rel den Groten, ( n ) deszelfs ouwerwetfehe draagband. 12) het H. Evangelie boek met goude, letters
bet een ryksbefluit.
RYKS-GRAAF, is eigentlyk die gene, die met een gefchreven, welke 4. Hukken de Had "Aken in beontniddelyk ryksgraaffchap of met een ryks achter- waring heeft.
leen beleent is, en zitting en Hem op de ryksdagen
RYKS LEEN , zyn leenen, wier leenmannen den
heeft. Zy worden in de Zwaabfche, Wetteraufche, keyzer en het ryk ten naauwflen verbonden zyn.
Franckifche en Weflphaalfche bank verdeelt. Zy Daar is een groot gefcb.il onder de publiciHen, of de
ontfangenhun leen niet onmiddelyk van den keyzer, door de dood opengevalle rykslenen aaa het ryk
maar in den ryks-hofraad. Anders voeren die ook vervallen blyven , of van den keyzer weer aan anden titel van ryks-graven, welke wel den graafly- dere moeten vergeven worden, want wat werklyk
ken titel van den keyzer, maar geen onmiddelbare gefchied is juift geen recht, en enige bisdommen»
ryks-goederen, ook geen zitting en ilem op ryks- by voorbeeld keur-Trier , hebben een keyzerlyk
dagen , maar alleen hun goederen en heerlykheden privilegie, dat de rykslenen, in zulk een bisdom
onder een Hand in 't Roomfche ryk , als onder open vallende, haar zullen toevallen.
Tortien , keurvorften , enz. als leens-vafallen hebben.
RYKS-LID, onder dezen en een ryksHand is onRYKS HOF RAAD TE WENEN , is een der hoogfte derfcheyd , nademaal de Italiaanfche vorilen varï

gerechts-hovea van het H. Roomfche ryk, en be: Mantua en Modena, in'sgelyks de vrye onmidde"
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lyke rvks ridderfchap wel ryks-leden «yn , maar Zwaabfche en Franckenlandfchc verdeelt.
geen ryksftanden, dewyl zy geen zitting noch Item Rhynfche beftaat uit drie landfchaps-ordens, welke
zyn (1) Gau enWasgau, (2) Wetteravien, Wesop de ryksdagen hebben.
. a ,. . ,
terwald, Rhitigau, (3) neder-Rhynftroom, HondsRYKS MATRICUL , * e™ W d i e " ? d e n ? a a m
des keyzers en der ryksftanden opgeitelt word, en rug , Eberswald. De Zwaabfche verdeelt zich in
waar op niet alleen alle namen der ryksftanden' vyf quartieren of Cantons, als (1) Högau , Bodenftaan,maar ook de zogenaamde Matricul-Anfchlag, fee, en Algöw, (2) aan de Donau, (3) aan deKohoe veel ieder tot nut van het ryk of van zyn kreits cher of Gochen, (4) aan het Zwarte woud of de
naar de fchatting der romer-maanden aan geld, pro- Neckar , (5) Kreichgow. De Franckenlandfchc
viant of manfehap op moet brengen. De ryksre- heeft een opper-hooftman, en ieder quartier 2. ongiiters die men voor de tyden van keyzer Sigismun- der hooft luiden. Zy beftaat uit 6. plaatzen, welke
das en na hem gehad heeft zyn zeer gebreklyk en zyn u ) Oden of Ottenwald, (2) Steigerwald, (3)
valfch , maar die Matricul die keyzer Karel V. Anno Geburg, (4) Akmuhl, (5) Buchen of Baunach, en
1521. op den ryksdag te Worms zorgvuldiger op- (6) aan de Rhön en Werra. Zy ontfangen hun
geftelt heeft, en een zekeren voet der ryksbelaltm- leen van den ryks-hofraad , en niet onmiddeiyk
gen daar in gezet, is tot noch toe de gene daar van den keyzer.
RYKSSTAD, is een ftad die zitting en Item op de
men zich 't meelt op verlaten kan, en by gebrek
van een beter tot een grondflag geftelt. Men heeft ryksdagen heeft, en den keyzer en het ryk onmidwel op de ryksdags convent beraadflaagt om dezel- deiyk onderworpen is. Zy worden te zamen in
ve te verbeteren, maar dit zware werk is tot noch twe banken, naamlyk in de Rhynfche en Zwaabtoe, ten dele wegens de vele verminderingen, die fche verdeelt, geven twe vota curiata op de ryksby na gehele kreitlen verworven hebben, ten dele dagen , en het directeurfchap voert de ftad waar in
ook wegen de ontflagingen of ontiaitingen iteken de ryksdag gehouden word. De namen derzelver
zyn tegenwoordig, na dat de Elfafche ryksfteden
gebleven.
in den Weftphaalfchen vrede 1648. aan de kroon
RYKS OPERATÏONS CASSA , zie Ca/fa,
RYKS PENNING MEESTERS, zyn iekere perfonen, Vrankryk afgeftaan zyn, volgens de order van de
die tot ophaling der ryks fchattingen, romer-maan- letters de navolgende: Aaken, Aaien, Augsburg,
den en 't geen tot onderhoud van het kamergerecht Biberach, Bopfingen, Bremen, Buchhorn , Geulen
te Wetflaar moet opgebracht worden , aangeftelt aan den Rhyn, Dortmund, Dunckelipiel, Eflingen , Franckfort aan den Mayn, Friedberg in Wetzyn.
RYKS POST AMT , is een grote bediening in 't teravien , Gelnhauien , Gengenbach, Gingen , GosRoomfche ryk, die de vorft van la Tour en Taxis lar , Hamburg, Heilbrunn , Kaufbeuren , Kemponder den titel van generaal erf poft-meefter des H. ten , Leutkirchen , Lindau , Lubeck, MemminRoomfchen ryks bezit, van wien alle keyzerlyke gen , Muhlhauien , Nordlingen , Nordhaufen,
poft-meefters afhangen, en dit amt itrekt zich over Neurenberg , OfFenburg , Pfullendorf , Ravensde keyzerlyke erflanden, over het keurvorftendom burg, Regensburg, Reutiingen, Rotenburg aan de
Ments, ook over de ryksfteden en het rechtsgebied Tauber in Franckenland , Rotweil , Schwabifchvan andere mindere ryksftanden uit: maar de mach- Gemund , Schwabifch-Hal , Schweinfurt , Spier,
tiger ryksftanden als keur-Saxen, keur-Brandenburg, Turckheim , Uberlingen , . Ulm , Wangen, Weil,
Luneburg, Heften en andere hebben hun byzon- WeiiTenbuig in Noordgau , Wetilar , Winsheim,
dere generaale opper- en lands poftmeefters. De Worms, Ysni, Zeil in Schwaben.
RYKSSTAND DES H. ROOMSCHEN RYKS , is een
erf-lands poft-meefter in de keyzerlyke erflanden is
perfoon of gemeente die zitting en item op de
de graaf van Paar, zie Paar,
RYKS REGIMENTUM, of RYKS REGERINGS-RAAD , ryksdagen heeft, en onmiddeiyk onder den keyzer
was een hoog gerechtshof, dat keyzer Maximiliaan en het ryk ftaat. Deze ryksftanden zyn keurvor1. na dat hy de kamer van Spier reeds had aange- ften, aartsbidclioppen , biftchoppen, vorftelyke ablegt, Anno 1500. op den ryksdag te Augsburg op- ten , wereldlyke vorften ,' prelaten, abdiften, grarechtte: in deze regerings-raad zyn alleen die zaken ven, vryheren of lieden.
verhandelt, die den publieken ftaat van het RoomRYKS STORM- OF RLN-VAAN, zie Ryhs-Banier.
fche ryk betroffen , als alle de zaken des Roomfchen
RYKSVICAIUSSEN, zyn die hoge hoofden die uit
konings en des ryks , recht, vrede en derzelver kracht van de goude bul, en wel keur-Palts in de
voltrekking en handhaving, en weerltand tegen de landen aan den Rhyn, Zwaben, en van de Francongelovigen en andere beitryders der Chriftenheid, kiiche rechten; keur-Saxen in tegendeel in de landes ryks en wat daar toe behoort. Wat ook op de den van het Saxifché recht en op de plaatfen d\Q
jaarlykfche ryks-vergaderingen heeft mogen voorge- onder dat vicariaat behoren , het Roomfche ryk
bracht en afgehandelt worden, is in 's gelyks aan wanneer de keyzer geftorven is, in zyn plaats'bel
deze regering des H. ryks geremitteert. Zy ver- ftieren , en deszelfs welvaart en ruft,tot dat 'er een
fchilt daar in van het keyzcrlyk kamer-gericht, dat nieuw opper-hooft verkoren is, betrachten , en alle
aan dit alle rechtsgedingen en verdedigingen, die hoge keyzerlyke rechten, zonder evenwel de ryksvoor dezen voor den keyzer plachten gebracht te goederen te vervreemden of te verpanden en ryksworden, verwezen, en het zelve alleen gelaft word lenen te verlenen , oerTenen. Doch zyn 'er ook
die af te doen.
andere gevallen, wanneer naamlyk een Roomfch
RYXS-RIDDERSCHAP, word in de Rhynfche, keyzer of koning noch minderjarig, of een geruimen
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iner tyd buiten het ryk was, of de keyzerlyke regering aan een ander overliet, ook wanneer hy afgezet wierd, word dit hoge amt door de vicariflen
geoeffent. Wegens het keur-Paltfifche vicariaat is
'er voor enigen tyd een groot gefchil tufïchen de
keur vorften van Beyeren en de Palts ontftaan, nademaal de een zocht te bewyzen dat dit vicariaat
met de keurvorftelyke waardigheid,'die dekeurvorften van de Palts voor dezen gehad hadden, verknocht was; de ander daar en tegen dreef dat het
een recht was dat aan de Palts aan den Rhyn behoorde, ook geeft de bul van keyzer Leopold, die
hy den keurvorft Ferdinand Maria van Beyeren over
het ryks-vicariaat, door hem ten tyde van de tuffchen- regering waargenomen , mededeelde , niet
onduidelyk te kennen, dat deze hoge waardigheid
niet de Palts aan den Rhyn , maar de keurvorftelyke waardigheid aankleeft. De hertog van Savoyen
voert den titel van altyddurenden vicaris van Italien,
dien hem andere Italiaanfche vorften, inzonderheid
de hertog van Mantua hebben willen betwiikn, maar
des niet tegenftaande is hem zulks zo wel door de
verkiezings-capitulatie van keyzer Leopold,als ook
van koning Jozefus bekragtigt, of evenwel daarom
dit vicariaat niet onder beyde bovengemelde ryksvicariaten ftaa, daar in zyn de rechtsgeleerden niet
van een gevoelen , maar de meefte meenen uit
verfcheyde waarfchynlyke gronden, die zy aanvoeren , van ja.
RYKSVOET , is de gefchapcnhéid der munt naar
h?ar innerlyke waardy, gelyk die door 't gantfche
Roomfche ryk gangbaar zyn moet. Deze muntvoet heeft het ryk enige eeuwen veel verdriet, en
de voorgaande keyzers vruchteloze beraadflagingen
veroorzaakt. Keyzer Ferdinand I. had het eerfthet
geluk, dat hy na verfcheyde te zamenkomfien eindelyk op de ryksvergaderingte Augsburg 1559. door
een byzondere deputatie den ryksvoet in de muntzaken in ftaat bracht. Maar dewyl men het edikt,
dat hy hier over uitgaf, zelfs inde OoÖenrykfche landen niet ernftig uitvoerde, heeft zyn zoon en navolger keyzer Maximiliaan II. in 't jaar 1566. op
gedane klachten van vorften en ftanden den ryksvoet der munt verder, verklaart, en gezocht in zwang
te brengen. Naderhan.d is de munt weer zeer vervalfcht,en zo veel koper ónder het zilvergemengt,
dat men een oude ryksdaalder , die volgens den
ryksvoet van 1559. geflagen w a s > ° P t i e n daalders in
gangbare waarde heeft moeten zetten. Weshalven
de ryksftanden uit hoogdringenden nood in 't jaar
1621. en 1613. weer in alle kreitfen munt-deputatien aangeftelt hebben, en met elkander op den jongften ryksvoet overeen gekomen zyn, volgens den
welken de tot nu toe gemunte geldfoorten gezamentlyk afgezet, en de mark fyn zilver niet hoger
als tot 9. ryksd. 2. gr. uitgemunt zou worden. By
dezen ryksvoet is het zo lang gebleven, tot eindeiyk wegens nieuwe ingeflopene wanorders in 't jaar
1667.de Zinnifche naamlyk de Marck op 10. ryksd.
12. gr. en ten laatften 1690. de Leipfiger voet ,
naamlyk ieder mark fyn zilver op 12. ryksd. ingevoert is. Doch gemelde ryks-Zinnifche en Leipfiger
muntvoet moet meer van hele ryksdaaldcrs > twee*

drittels, en halve guldens of acnt-grofchen ftukken.
als van de fcheydmunten van vier grofchen ftukken
tot op de Hellers inclufive verftaan worden.
RYKSVOOGDEN, waren in oude tyden keyzerlyke
advocaten en ryks-amtluiden, die in den naam van
den keyzer in de ryks-fteden het recht of ten minften den bloed-ban oefFenden en waarnamen. Gelyk de kloofters ook hun eige advocaten, voogden
en caftenvoogden gehad hebben, die de, zei ver rechten verftonden.
RYKSVORST in een eigen zin is in 't H. Roomfche
ryk een vorft, die zitting en ftem op de ryksdagen
heeft, en worden de xyksvorften in geeftlyke en
wereldlyke verdeelt. Zy ontfangen hun leen onmiddelyk van den keyzer.
RYKSVRTHEER , is die gene, die van den keyzer
met een heerlykheid beleent is , en die zitting en
ftem op de ryks-dagen heeft. Zy zitten met de
ryksgraven op de 4. grave-banken, en worden benevens dezelve voor ryksftanden aangezien. Enige
onder dezelve worden femper (dat is altyd) vrye
genoemt, als die van Limburg, andere edele heren , en enige bloot edele. 7.y ontfangen het leeH
niet onmiddelyk van den keyzer, maar by den rykshofraad.
RYKS-ZATEN , zyn burgers die onmiddelyk het
Roomfche ryk onderworpen zyn, en het recht van
landsvorftelyke en hoge overigheids burgers hebben,
maar evenwel geen ryksftanden zyn. ~Zy worden
van de middelbare burgers ondericheyden , welke
zodanige vorften, graven, heren , adel en fteden
zyn, die hun goederen onder andere keurvorften
erf ryksftanden leggen hebben , en voor derzelver
hof en landgerichten ftaan moeten.
RYLSK, grote ftad in de Ukraine, de Cofacken
toebehorende , aan de rivier Seen , 27. Poolfche
mylen van Baturin.
RYPEN , hooftftad van het landfehap Rypen aan
de Weftlyke kuft , op het Schier-eyland Jutland,
aan de rivier Rüpen, die zich een uur daar van
daan in de Noord-zee Hort , 14. mylen van Gottorf, daar een fterke handel gedreven word , wyl
zy een goede haven heeft. Zy heeft een biftchop,
en het gantfche ftift Rypen beitaat uit 30. amtén ,
276. kerken, zeven fteden, 600. hele en 349.halve
boerehoven, behalven wat den adel en andere bedienden toekomt.
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RYSBANCK , is een hooft in zee , van rys ge-

maakt , gelyk men inzonderheid te Calais en Duinkerken vind, waar van het laatfte evenwel tegenwoordig geüecht is.
RYSSEL , de hooftftad van Waïfch Vlaanderen,'
aan de bevaarbare rivier Deule , die door de ftad
loopt; benevens een groot gebied of Caftellany, van
welke la Baflee , Armentieres, Lanoy, Comines ,
Varneton , Warwkk en Seclin afhangen. Zy is
groot, fchoon geboud, wel bewoont, ryk, en treflyk beveftigt. Haar wallen, ravelynen, halve manen en buitenwerken leggen m brede wateren, en
zyn van gebrande fteen opgemetzelt. De citadel is
met veele en voortreflyke veftingwerken , brede
watergrachten, en een dubbele contrefcarp voorzien.
De ftad dryft fterken koophandel en manufa&uren.
Cc cc c
die
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die zy maakt, en andere waren, en is een der befte
koopplaatzen die Vrankryk bezit. De koning van
Vrankryk Lodewyk XIV. heeft deze fterke ftad
anno 1667. ingenomen, en in den vrede van Aken
1668. behouden, maar 1708. wierd zy van het leger der Bondgenoten onder 't bevel van prins Eugenius van Savoyen den iS.Qétober verovert, waar
op zich de Citadel den 8. December ook overgaf,
evenwel is deze plaats in den Utrechtfchen vrede
1713. weer aan Vrankryk afgeftaan. Het terrein
om Ryflel is wyd en zyd onder de aarde hol, wyl
men veel witte Henen daar uitgehouwen en gegraven heeft, en de inwoners kunnen in oorlogstyden
hun goed daar in verbergen.
RYSWYK, dorp en Hot in Holland , tufTchen den
Haag en Delft, waar op in 't jaar 1697. de vrede
tuflcïien de kroon Vrankryk en derzelver vyanden
gefloten wierd.
RZECZICA , hooftftad van een groot gebied van
cien zelven naam, aan den Dnieper in Litthauen.

SAA: SAB.
rende, dat aan de keur-Saxifche enLeipziger kreiti*
aan het ftift Merfeburg, gelyk ook a-an het Mansfeldfche en Anhaltfche gebied grenft. Het begrypt
Halle, Gihigenftein , Wettin , Lebigin en andere
meer.
SAANA , zie Saada.

SAANA, rivier in Crai.n, die zich beneden Cilley
in de Sau ontlaft.
SAANA , zie Sau.

SAANECK, kleine ftad in 't hertogdom Crain,aan
de rivier Saana, 7. mylen van Cilley.
SAAR, rivier, zie Sar.

SA ARA , zie Zaara.
SAAR-ALEEN , kleine ftad en Hot aan de Saar iri
Wefterryk.
SAAR-BRUCK, zie Sarbmck.
SAAR-BUGKENHEIM, zie Bcckenheim.

SAARDAM, een groot en ryk dorp aan't Y in Waterland, 2. uren van Amfterdam, daar veel fche«
pen geboud worden.
SAAR-LOUIS, zie Sar-Louis.

S.

S

AADA, Had in het vorftendom Thema, in hét
gelukkig Arabien in Azien.
SAAL , oude Had in 't hertogdom Karinthien,
wiens om leggende landflreek Saai- of Solfeld, ook
Zollfeld genaamt word, alwaar noch de zo genaamde koningsftoel van (leen aan te treffen is, waar op
de boeren hun hertogen met wonderlyke plechtigheden plachten in te weyen.
SAALBURG , berg-flot boven Neuftadt aan de Franckifche Saai in het bisdom Wurtsburg: het word van
enigen te onrecht Saltsburg genoemt.
SAALE,DE FRANCKISCHE SAALE, rivier in Franc-

kenland, die niet ver van de veiling Koningshofen
in het üift Wurtsburg in het zogenaamde Grabfeld
ontfpringt, en zich by Gemunde, een Wurtsburgfch
fteedje, in den Main giet.
SAALE , DE THURINGSCHE SAALE , rivier die

in Franckenland aan de Boheemfche grenzen op
den Fichtelberg ontfpringt, Thuringen van Voogttn Oofterland affcheyd, van daar op Jena, de bisdommen Naumburg en Merfeburg, daar na naar
Malle in het Anhaltfche loopt,> en zich aan de
grenzen van het graaffchap Barby in de Elve ftort.
SAALFELD , ftad, amt en ftift aan tde Saaie in
Thuringen, een myl van Rudelftadt , 6. van Erfurt, en 5. van Jena, had voor dezen een vorftlyke
ibdy van de benediktyner orde , waar van daan
derzelver hertog noch hedendaags zitting en ftem
op de ryksbyeenkomften geniet. Zy is tegenwoordig de reiidentie plaats van hertog Johan Ernft van
Saxen-Saalfeld, die den 22. Aug. Anno 1658. geboren is , en tegenwoordig in den weeuwenaars
Itaat leeft. Deszelfs ondfte prins Chriftiaan Ernft is
den 18. Aug. Anno 1683. geboren, en heeft zich
Anno 1714. met een adelyke juffer Chriïtiana Frederiea van Cofs in den echt begeven.
SAALKREITS, een zeker diftridfc in de opper-Saxifche kreits, tot het hertogdom Maagdeburg beho-

SABA, een van de Antillifche eylanden Barlovento in noord*America. Het hoort den Denen toe.
SABA , was in oude tyden de hooftftad van Gelukkig Arabien. Ook een koningryk van den zelven naam in Morenland.
SABAKZAR, ftad in het Czeremiffifche Tartaryen
aan de rivier Wolga, daar zich een Ruffifche ft adhouder onthoud.
SABARO, rivier in Napels, in de^provintie Ca';abria, die by Morano in den zee-boezem van Taranto loopt.
SAEAROWA, kleine ftad in groot-Polen, in het
waywoodfchap Pofen , een vierendeel myl van
LifTa.
SABATARIANEN,noemt men eenige wederdopers,
die den zaterdag met de Joden vieren.
SABATHIANEN, k-etters onder de Chriftenen,aldus
naar een gedoopten Jood Sabathius genaamt, die
het Paafch-feeft op den 14. maart verzette, heimelyke vergaderingen hielt , de Joodfche gebruiken
onder den Chriften Godsdienft vermengde, en het
maar zo ver zocht te brengen, dat hy van zyn aanhangers tot hun biflchop benoemt wierd.
SABATS, SCHABATS, welbewaart fteedje , benevens een fterk flot in Ongaryen, aan de overzyde
van den Sauftroom op een eyland, dat deze rivier
maakt. Deze plaats is van de Turken geboud, en
Anno 1475. door den Ongaarfchen. koning Matthias
Corvinus verovert,maar Anno 1521.door denTurk
weer ingenomen. In den laatften Turkfchen oorlog
hebben de keyzerlyke grensvolkeren den 30. Aug.
Anno 1716. deze veiling door een gelukkige lift bemachtigt , dezelve gants afgebrand, en in den grond
geruineert, gelyk zy andermaal 1717. na den flag
by Belgrado van de Turken verlaten is.
SABBABURG, fchoon fterk ilot en amt in Heffen l
in Rheinhards-woud , den landgraaf van HeflenCafTel toekomende. Het heeft een ftoetery en bemuurden diergaarden, een myl weegs groot, en in
gemelde bofch kunnen jaarlyks als het een goed
meft-jaar is 30000. zwynen vet gemaakt worden.
SA.BBATHS-STB.QOM r een rivier in Paleftina in Azien 2

SAB.
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7ff

SABLE, hiet in de Wapenkunde een zwart velde
tien j die tuiïchen' de fteden Arcas en Raphanöea
SABLE,kleine ftad aan de rivierSarte in het landloopt, en deze byzondere eygenfchap heeft, dat zy
6. dagen ftroomt, maar dan zevenden ftil ftaat, fchap Maine in Vrankryk.
en als ruft, 't welk ook de oorzaak is dat zy de SABLE, L'LSLE DE SABLE, HET Z A N D - E Y L A N D ,
een eyland op de zee van Canada in noord-AmeSabbaths-ftroom genoemt word.
SABBATINA, hiet by de Katholyken , en inzonder- rica.
SABLESTAN , provintie in Perzien in Azien, die
heid in Italien een goed collation, dat des zaterdags
heel met bergen omringt is, en het fterkfte üot van
aangerecht word.
SAEBATO, rivier die in Principato citra in 't ryk gants Perzien heeft.
SABON, klein eyland in de Indiaanfche-zee, niet
Tan Napels ont(pringt, en zich in Terra di Lavoro
ïjiet de Vulttirno verenigt.
ver van het eyland Sumatra in Azien.
SABBEERS, een foort van Chriftenen die aan de SABOR, flot, fteedje en heerlykheid aan deOder
Pcrziaanfche grenzen wonen , en anders ook St. in Sileften in 't vorftendom Glogau, den graaf vau
Jans Chriftenen genaamt worden , wyl zy dezen Dunewald, die hier zyn verblyfhoud, toekomenapoftel inzonderheid eren. Zy hebben vier Sakra- de.
nienten, naamlyk den Doop, het H Avondmaal,
SABOU , klein koningryk en ftad aan de goudkuft
de priefter inweying,en den echt, en mengen romp- in Guinea in Africa.
ilomp den Chriitelyken, Joodfchen en Heydenichen
SABUGALLA, kleine ftad met een kafteel, in de
Godsdienft onder elkander , zyn ook inder daad Portugeefche provintie Beira.
sneer Heydenen als Chriftenen te noemen.
SACABÊN , kleine ftad in de Portugeefche proSABEL, een foort van een degen, wiens kling op vintie Eftremadura, 2. mylen van Liflabon.
de eene zyde een fcherpe fnêe, op de andere een
SACANIA , een van de 4. provintien in Morea
dikken rug heeft. Hy is kort en naar de punt ge- tuftchen Zaconia , het hertogdom Clarenza , de
kromt , word inzonderheid by de Ongaren, Po- Ifthmns van Corinthen, en de golven van Lepanlen, Turken, Perzianen en andere Ooiierfche vol- t o , Egina en Napoli.
keren gebruikt.
SACAY, grote ftad, benevens een zeer wyde haSABELLIANEN, ketters in de derde eeuw,die van ven en fterk ïlot in 't koningryk Quio, en de refiSabellius afftamden, en leerden dat deperfonen der dentie des konings van Quio in Japan , op het eyH. Drie-eenheid geen onderfcheyd hadden, waar land Niphon, aan de kuften van het landfchap Jet"uit volgde, dat de Vader en de H. Geeft ook gele- fengo in Azien. 't Is een der grootfte fteden van,
den hadden.
gants Japan.
S A B I A , CAPO DI SABIA , voorgebergte aan de

SACCA , zie Xacca.

Baarbaarfche kuit in 't koningryk Tripoli, aan de SACCADON, kleine ftad in Spanjen in nieuw-Ca*
golf van Sidra in Afvica.
ftilien, aan den Taag, hoort den hertog de llnfan*
SABINA, kleine pauflyke provintie in Italien, die tado toe.
ten ooften aan Abruzzo en ten noorden aan het hertogSACCOPHORI , een fekte onder de Meflalianen 1
dom Spoleto grenlt. Ten zuiden en weften itoot zy die zich dik wils met grove lakken bedekten.
aan den Tiber, dit haar van 't erfdeel van St. PieSACHBTTA, vlek by Governolo aan den Mincio?
t e r , en aan de Teverone, die haar van Campagna daar 'er een brug overlegt, in Italien.
di Roma affcheyd.
SACILE, kleine ftad in de Trevifaner Marck, iö
SABIO, kleine ftad aan .de rivier Chiefe in het 't Venetiaanfche gebied.
Venetiaanfche landfchap Brefciano. De omleggende
SACRAMENTARII, wierden in de 16de eeuw die
landftreek word Val di Sabio genaamn
gene genoemt, die Zwinglius en Calvinus navolg*
SABIONCELLO, SABIONEIRA , 5chier-eyland in den, en de wezentlyke tegenwoordigheid des lig—
Dalmatien, de republiek Ragufa toekomende, heeft chaams en bloed van Chriftus in 't Avondmaal loogomtrent 10. mylen in den omtrek. Dicht daar by chenden.
Is het Canaal van Sabioncello of Stagno, dat een
SACRAMENTEN , zyn by de Roomsgezinden zeftuk van de golf van Venetien is, en tuftchen het ven, naamlyk de Doop, het Vormfel, het Avond*
eyland Meléda en de punt van Sabioncello legt.
maal, de Boete, Priefterlyke inweying, 't Huwlyks<;
SABIONETTA, kleine gefortificeerde ftad en fterke en het laatfte Olyfel.'
citadel , benevens den titel van een hertogdom,
SACRATISSIMUS, is een titel die den Roomfcheri
tufïchen het Mantuaanfche, Parmefaanfche en Cre- keyzer gegeven word, en betekent zo veel als de
moneefche gebied in Italien. Na 't uitfterven der geheiligfte.
hertogen van Sabionetta is dit hertogdom Anno
SACRED , een van de eylanden Wefternes by
1689. als een keyzerlyk leen van den gouverneur Schotland.
van Milaan ingenomen, en naderhand aan den her- SACRIFICIOS , klein eyland in den zee-boetog van Sto Pietro, Francefco Maria Spinola ge- zem van Mexico in noord-America, op de kuft
naamt, verkocht, die het evenwel noch niet in 't van de provintie Tlafcala niet ver van Vera
bezit genomen heeft, maar de hertog van Guaftalla, Cruz.
Antoniiis Ferdinandus, als naafte bloedverwant van
SACRILEGIUM , een kerken-roof , of het geen
den overleden Don Gio. Francefco Gonzaga, her- een kerk ontftolen word, heiligdomsTchendery.
tog van Bozzolo, is 1708. van zyn keyzerlykemaSACRISTAIN, is by de Roomsgezinden een geeft»
jefteit met dit hèitpgdom beleent,
..u 7""" lyk perfoon, die de heilige vaten , misgewaden,'
Cc cc c %
kerk-
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kerkcieraden , altaar kaarilen, enz. onder zyn opzicht
heeft.
SACRISTANO

DI SUA SANTITA, is een voorna-

me amtenaar van den paus, die by de pauiTelyke
rniiTen altyd dienft doet, en de misgewaden, hostien en wyn j n z y n bewaring heeft.
SACRISTY, is een byzondere plaats in de kerk,
^aar zich de priefters en geeftlyken gemeenlyk voor
den Godsdienft ophouden, en daar men de kerkcieraden en andere zaken, tot het altaar behorende, opiluit.
SACRO COLLEGIO, zie Cardïnaal.

SACROCZIN, zie Zakrotfch'm.

SAG. SAR SAI. SAK.
SAG , graaffchap in opper-Ongaryen.
SAGAN, vorftendom in neder-Silefien , tuftchen
het vorftendom Glogau en Lufatien, dat den vorft
van Lobkowits als een Boheems leen toekomt. De
hooft-en refidentie-ftad Sagan legt aan den rechten
oever van de rivier Bober, en daar is een beroem*
de proosdy van reguliere kanunniken van St. Auguftyn. Even buiten deze ftad is 1709 een nieuwe Luiterfche kerk en fchool aangelegt met begunftiging van den keyzer.
SAGDE, SAGDECH, ftad in gelukkig Arabien in
Azien, aan de rivier Nangeran, in de landen van
den Cherif van Mecha.
SAGNITS, is een adelyk landgoed in het Derptifche gebied in Duitsland , de familie van Butberg
toekomende, daar anno 1702. den 15". Juli een
a&ie tuftchen de Z w-eden en Mofcoviters voorviel,
waar in de eerfte 3000. man verloren.
SAGONA, was een ftad in Corftca , maar is nu
gants verwoeft, en haar biiTchop , die onder het
aartsbisdom van Pifa ftaat, woont in een naburig
vlek.
SAGRES, ftad in 't koningryk Algarbien in Portugaal, heeft een fchone haven.
SAGUENAY, landfehap in nieuw-Vrankrykin noordAmerica, daar de Franïïchen enige Colonien hebben, en een rivier van den zelven naam is , die
zich in de rivier van St. Laurens ontlaft.
SAHAGEN, kleine ftad in 't Spaanfche koningryk
Leon, aan de rivier Sea, word door een flot befchut.

SACsKA,een ftad van de koninglyke kamer inBohemen.
SACUALPA , groot vlek in de provintie Guatimala
in noord-America, is wegens de paffage naar Guatimala en de katoenen dekens bekent.
SADALACHARS, is in Biledulgerid in Africa in de
provintie SegelmefTe eenfoort van toveraars, die de
duivels bannen kunnen, en hen commanderen.
SADÜUCEEN, was een feéle onder de Joden, die
de Godlyke Voorzienigheid, de onfterflykheid der
zielen , en de Opftanding der doden loogchende,
met de Farizeen in groote vyandfehap leefde, en
gelyk deze een groten aanhang onder 't gemeen
hadden, zo waren de voornaamite meeft den Sadduceelchen Godsdienft toegedaan.
SADOCK, SAROCK, fterk berg-ilot in opper-Ongaryen , 4. mylen van Erla.
SADRASPATNAM, een volkryke ftad van de HolSAHAVEDRA, zie Bidima.
landers in Ooft-Indien , op de Malabarifche kuit
Coromandel, 30. mylen van Tranquebar, en 6. van
SAHID , zie Delta.
Madras. Zy hebben hier een faétory.
SAIKE , zie Saique.
SAIMENI, zyn Turkfche boogfehutters te paard 3
SADRE , SEDES , word in Perzien de Mahometaanfche hoge-priefter geuaamt, die van den koning en die tygers en panthersvellen over de fchouders drade Radi verkoren word: hy moet geleert zyn, en gen.
SAIMIEK, hiet in 't koningryk Polen een provinden alcoran en de wetten wel verftaan.
SAEFriNGEN,een fort in Hojlandfch Vlaanderen, ciale landdag.
SAINTES, XAINTES, hooftftad van Saintonge aan
aan den linken oever der weftlyke Schelde , tegen
over het eyland zuyd-Beveland, niet ver van Huift de rivier Charente, waar over hier een brug legt.
Zy is groot maar niet volkryk, en heeft een preiigelegen.
SAENA, vlek in het landfehap Lodi in het her- dial, als ook een bisdom , onder den aartsbiffchop
van Bourdeaux ftaande.
togdom Milaan.
SAINTONGE , provintie in Vrankryk , die ten
SAETTA, een voorgebergte aan de zuidlyke kuil:
noorden aan Aunis en Poitou, ten coften aan Anjan Calabria oltra in Napels.
SAFARDA, grote rivier in Africa in 't koningryk goumois en Perigord, en ten zuiden aan het eigentlyk zo genaamde Guienne grenft Zy is zeer vruchtFez, die in de Atlantifche zee valt.
SAFFAY, kleine rivier in 't koningryk Algiers in baar aan koorn , wyn en boomvruchten , ook
maakt men daar veel zout.
Africa, die zich in de Middelantfche-zee ftort.
SAINTS, L'ISLE DES SAINTS, klein eyland op de
SAFFENBERG , een flot in 't aartsbisdom Keulen , aan de rivier Ahr , niet ver van Alden- Franfche kuiten, tuftchen de eylanden Oueflant en
de provintie Bretagne. Het hoort de kroon Vrankahr.
SAFFIG, flot en fteedje in 't aartsbisdom Trier, ryk toe.
SAÏQUE , is een klein grieks koop-fchip , dat in
aan de rivier Neft, tufTchen Coblents en Andernach
niet ver van Rhyn, de Rhynlandfche familie van de Levant gebruiklyk is, met een mars-maft , die
der Ley toekomende, waar van zich een linie vry- ongemeen lang is. Behalven dat heeft het ook een
boegfpriet, en een kleine achtermalt.
teren van Saffig fchryft.
SAISON, betekent het jaar gety , alzo zegt men
SAFFY, zee-haven in 't koningryk Marocco aan
de weftlyke kult in Africa, daar iterke koophandel in veldtochten, het faifon of het weer van 't jaargedreven word, en de Franfchen een Coniul heb- gety wou het niet langer lyden in 't veld te leggen
en een onderneming van belang te doen.
ben.
SAKRAM£NTS-DAG> is het eeift van paus Urbanus
SAFKA, zie Zafra,

SAL.
IV. in het jaar 1164. ingeftelt, welk feeft noch alle
jaar donderdag na Triniteit.begonnen, en gantfche
acht dagen na elkander plechtig geviert word,wanneer de Roomsgezinden Chriftus Ligchaam metgro~
te pracht en veel ceremoniën omdragen.
SAL, ILHUA DbSAL,eyland van den Atlantifchen
Oceaan, en een van de eylanden van Capo Verde,
daar de zon uit het zee-water veel zout maakt. Dit
eyland word dikwils van het water overftroomt, en
wanneer dat weer afloopt is de grond als met zout
bedekt. Het hoort de Portugezen toe.
SAL , SALE, ftad in Zweden ,in de provintie Weftermanland, 5. mylen van Upfal, had voor dezen
goede zilvermynen.
SALA ENSALATO, zyn twe kleine lieden die gants
dicht byeen, en byna midden in het landfchap Cafale van bet hertogdom Montferrat leggen.

SALAÜ , kleine ftad in Pmiffen aan de Pregel ?
boven Koningsberg.
SALAWAR , graaffchap in Ongaryen aan de Stiermarkfche grenzen, benevens de hooftftad van den
zelven naam. Het heeft de rivier Draw ten zuiden , en het graaffchap Vefprin ten noorden.
SALBERG, zie Silberberg.

SALBURG, kleine ftad en amt in Voogtland, ter
rechter hand van de Sala, daar de Elbits daar in valt,
een myl van Schlaits, hoort den graaf Reuilen van
Plauen te Gera toe.
SALCES, kleine ftad in het graaffchap Roufïillon
in Catalonien , die zoutbronnen en een fterk flot
op een berg heeft , en de kroon Vrankryk toekomt.
SALCKA, kleine ftad in neder-Ongaryen, tufTchen
Lava en Gran.
•' SALDAGNE, grote ftad in Catalonien , in Span»
SALA, MAR DI SALA, zie Cafpifcbe'zee.
SALADD, kleine rivier in 't Spaanfche koningryk jen.
Andalufien, die tufTchen Tarifa en Algezira in de
SALDAGNE, AGUADA DI SALDANA , kleine zeezee-engte van Gibralter valt.
boezem op de kuft der Kaffers in Africa , niet ver
SALAMANCA , redelyk grote ftad aan de rivier Tor- van de Kaap van Goede Hoop.
SALDANHA, kleine ftad in 't Spaanfche koningryk
mes, in 't koningryk Leon, benevens een beroemde Univeriiteit in 't jaar 1464. gedicht, en een bisdom, Leon, by den oorfpronk van de rivier Carrion, m
onder den aartsbiiTchop van Compoftel behorende. een fchone en vruchtbare landsdouw.
SALDERHELDE, zie Salts der Helden,
SALAMANCA, SIMANCAS,grote ftad op het SchierSALD£RN,een fchoon luftöot benevens een pracheyland jucatan in Noord-America,word van Spantigen tuin niet ver van Bronswyk, en den hertog toejaarden en Indianen bewoont.
SALAMANDERS, zyn een foort van vergiftige die- komende.
ren , die in en buiten het water leven, en van zo SALDO, of SALDERING, hiet onder de koopluikoude gefteltenis zyn, dat zy ongehindert door 't den de afrekening en het flot van een rekening. Pro
Saldo, hiet wat iemand na geflote rekening noch
vuur kruipen kunnen.
SALAMANDRIA, Turkfche ftad in Servien in On- fchuldig is.
SALE, SALEE , redelyk grote beveftigde ftad en
garyen aan de Donau, die een bhTchop.en Turkfchen gouverneur heeft , 6. mylen van Grieks- citadel in 't koningryk Fez in Africa, aan de? mond
van de rivier Buragrag, heeft een haven, w aar in
WeilTenburg.
SALAMBRIA , rivier in Theflalien , voor dezen evenwel om de menigvuldige zandbanken langs de
Peneus genoemt, loopt tufTchen de bergen Ofla en gantfche kuft maar kleine vaartuigen inlopen "kunOlympus heen,en valt by Theflalonica in denzee- nen , benevens verfcheyde timmerwerven , daarfchepen kunnen geboud worden. Zy is den koning van
boezem.
SALAMEA DE LA SERENA 9 aeloude ftad in 't Fez en Marocco onderworpen, dry ft goeden koopSpaanfche Eftremadura, benevens een hoog bergflot. handel, en de inwoners zyn van hun beroep zeerovers , -waarom de Engelfchen zomtyds een gezant
SALAMIS, SALAMINB, zie famagufta.
SALANA, kleine rivier in Calabria oltra in Napels, naar Marokko gezonden, en met deze Barbaren een
ftilftand voor eenigen tyd gefloten hebben, om hun
die zich in de Faro van Mefïina ontlaft.
SALANCHE , de grootfte ftad van het Savooifche fcheepvaart in de Middelandtfche-zee in betere veylandfchap Faucigny , aan de rivier Arva. Hier ligheid te (tellen.
word grote handel met vee, kaas, boter, wol, enz. SALE, LA SALE, een fterk (lot in 't voritendom
Aofta in Savoien.
gedreven.
SALEMI , kleine maar volkryke ftad in Val di
SALANDRA , SALANDRELLA , rivier in Bafilicatain Napels, die zich inde golf van Taranto ftort. Demona in Sicilien , daar de rivier Salem ontSALANKEMEN, kleine ftad in opper-Ongaryen aan fpringt, die zich eindlyk met de rivier Arena verden Donau, dicht aan .Grieks-Weiffenburg,in wel- enigt.
SALERNES , fchoon vlek in Provence , $. mylen
ke landftreek prins Lodewyk van Baden 1691. een
ten noordooften van Bngnolles.
heerlyke victorie tegen de Turken bevocht.
SALERNO, hooftftad van Principato citra in NaSALARANO, kleine ftad i n ' t hertogdom Milaan,
pels , aan de golf van Salerno, welke reedlyk groot
aan de rivier Lambro.
SALA REGIA, hiet aan 't pauslyke hof het ont- en volkryk is. Zy heeft een aartsbisdom , univerhaal dat men de koningen en de ftaten, die de ko- iiteit , een goede haven en citadel , dry ft daar
by fterken handel, en houd haar jaarlykfche mifningen gelyk zyn, bewyft.
fen.
SALARIUM, een traktement of foldy.
SALATO, zie Sala.

ShlATT,

zie Sallat,

SALESBURY, SALISBURY, hooftftad

van de pro-

yiütie Wilt aan de rivier Avon in Engeland, 7-EnC c cc c 3
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gelfche myïen van Londen, zy is groot en volk- aara den oorfprong van de Saar, 8. mylen vanStraate»
burg. De vorften van Salm Hammen van de Wild-»
ryk en heeft een biilchop,
SALETTES, voornaam nonnekloofter van de Kar- en Rhyngraven af, en zyn 1623. in den ryks-vorthuizer orde op de grenzen van Dauphiné, naar flen-ftand verheven, evenwel voert de oudfte daar
den kant van Brede, onder den biffchop van Gre- van maar den voritlyken titel, die te Anhalt in
Zutphen zyn refidentie houd: hy hiet Ludovicus
«oble (taande, waar in Voorname vrouwen zyn.
Otto, is den 24. Oclob. 1674. geboren, en heeft
SALFELD, zie Saalfeld.
SALFELD , kleine flad in Brandenburgs-Pruiflen zich met Albertina Johannetta, dochter van Mauaan * een klein meir, daar het Coniïitorie der pro- rits Hendrik van Naffau-Hadamar , den 20. Juli
1700. in den echt verbonden, die evenwel 1716,,
vintie-Pomefanien is.
SALGO, een flot in neder-Ongaryen op een rots. reeds geftorven i s , en 3. princeflen nagelaten heeft,
SALICA LEX,IS een wydberoemt oud recht in VrankSALM,graaffchap in de Eiffel, tegen de Tricrfche
rvk, waar door de vrouwen van de opvolging tot en Guliki'che grenzen, de graven van Salm toebede'kroon teenemaal uitgefloten en onbequaam ver- horende. Daar in lege het flot Salm, aan de rivier
klaart worden.
van dezen naam, daar van daan fchryven zich deze
SAIICTAR , is des groten Sultans Zwaardt-dra- graven van Salm en Reifferfcheid.
SALMANSWEILER , vlek en abdy aan de kleine riger.
vier Ach in Zwaben, niet ver van Ubérlingen en
SALIMSKAMSKI , zie Solokamskoy.
SAUNA, een van de Liparifche eylanden in Italien, de Boden-zee, wiens abt van de Ciftercienfer-orde
©p de Tofcaanfche-zee. Het is ryk aan wyn en een onmiddelyke ryksftand is.
SALMAS, ftad in de provintie Adirbeitzan in Peraluin, ook maakt men 'er veel zout.
SALINARUM JUS, is de zoutgerechtigheid , waar zien.
SALMOTS, een fterk berg-flot aan de rivier Madoor de landsheer zyn tienden of andere inkomiten van die gene geniet , die zout werken bezit- rofch in opper-Ongaryen, een halfuur van Lippe
gelegen.
ten.
SALMUNSTER, kleine ftad in de Wetterau, aan
SALINAS, kleine flad in de provintie Bifcayen by
den oorfprong van de rivier Deva, tegen het ge- de rivier Kintling, die by Hanau in den Main valt»
Zy hoort keur Ments t o e , legt 4. uren van Gdnbied van Alava.
SAIINAS , een zeker gebied in de provintie Paca- hauien en 1. van Urb.
mores in Peru, in zuid-Am erica. Daar zyn ook SALNA, ftad in opper-Ongaryen, den graaf Erdrie golven in noord-America die Saiinas bieten, twe dody toekomende.
SALNICH, rivier in Albanien in Griekenland, di§
daar van zyn armen van de golf van Mexico, de
derde is een deel van Mar del Sur, aan de kuilen zich in de golf van Venetien ftort.
SALO , kleine , maar fraai geboude en welbewoonvan Cotla rica.
SALINELLO, rivier in Abruzzo oltra in Napels, de ftad in het Brefciaanfche gebied, aan de Garder»
zee.
die zich in de golf van Venetien ontlaït.
SALOBRENNA, SALOBREGNA, kleine ftad beneven!
SALINES, CAPQ DE SALINES , een voorgebergte
een oud- fterk flot en rots, in 't 'Spaanfche koningop het eyland Majorca by Spanjen.
ryk Grenada, aan de Middelantfche-zee.
SALINGEN, zie Solingen*
SALOMONS EYLANDEN, leggen in de Stille-zee in
SALINO, rivier in Abruzzo oltra in Napels,,die
zuid-America, en zyn 20. in getal, welke de Spanfdch in de golf van Venetien ontlaft.
-SALINS, kleine beveiligde ïtad aan de kleine ri- jaarden 1567. ontdekt hebben. Zy worden van de
vier Forica in Franche Comté. Zy heeft 2. citadel- Europeërs weinig bewoont , maar zyn doch alle
len , en een Bailluage , benevens een zoutbron, bevolkt, en hebben een vruchtbaar aartryk.
SALON , kleine ftad in Provence, tuflehen Aix en
waar uit heerlyk wit zout gemaakt word,
Arles. Zie Sallon.
SALISBURY, zie Salesbury.
SALONA, oude Venetiaanfche en ope ftad inDaïSALISCHE W E T , zie Salica lex.
SALL , kleine flad in Weitermanland in Zweden. matien, aan de golf van den zelven naam, die den
SAILAND, het vpornaamfte en weillyke deel van Turk in 't jaar 1684. ontnomen is.
SALONA , ftad in Livadia in Griekenland, bene«
de provintie Overyflel, tuflehen Drent, het graaffchap' Benthem, Twent, het graaffchap Zutphen, vens een bisdom, onder den aa'rtsbiflchop van Athenen ftaande. Haar inwoners zyn ten dele Chrisde Veluwe en de Zuider-zee.
SALLAT, kleine itad in Semigallien in Courland. tenen-, ten dele Turken.
SALONA, kleine ftad in Barbaryen in Africa, aah
SALLON, vlek niet ver van Aix in Provence,
daar het wonderlyke graf van Nofttradamus, die de kuil van het koningryk Barca , benevens eea
goede haven.
door zyn profecyen beroemt is, te zien is.
SALONA , kleine rivier in Dalmatien , die zich
SALM, kleine rivier i n ' t aartsbisdom Trier, die
by Manderfcheid ontfpringt, en zich beneden Trier niet ver van Spalatro in een kleine golf flort.
SALONA, GOLFO DI SALONA, een zee-boezem;
in de Moefel ontlaft.
SALM, vorftendom in Wefterryk, den vorft van die een deel van de golf van Lepanto in GriekenSalm toebehorende, die den Roomfchen Godsdienft land is.
SALONICHI , voordezen Theflalonica genoemt,
toegedaan is. Het ftamhuis Salm legt ook in Westerryk, tuflehen de Palts, Trier en Lotterineen, een grote > fterke m yolkryke Turkfche koopftad
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kan de golf v£n Salonichi, dat een grote zeeboé- Is'. Hy heeft benevens kcur-Beyeren het direkteurzem van den J\rchipel is. Deze plaats word in- " fchap in de Beyerfche kreits, in den vorften raad
zonderheid van Katholyken, Grieken en Joden be- te Regensburg op de geeftlyke bank de bovenile
woont , en de eerftgenoemde hebben daar een aarts- plaats, en voert met Ooftenryk van de cene ftof
bhTchop. Haar haven is een der befte van Grie- tot de andere het directeurfchap daar in, evenwel
vangt Ooftenryk by ieder ryksdag aan. De tegenkenland.
SALPE, kleine ftad, benevens een bisdom,in het woordige aartsbiiTchop is Leopoldus Antonius Eleulandfchap Capitanata in Napels, aan de grenzen van terius, geb. den 18. Nov. 1677. quam tot die waarBari, niet ver van daar de rivier Ofanto in de Apu- digheid in 't jaar 1728. na 't aflterven van Francifcus
Antonius, vorft van Harrach.
lifche-zee valt.
SALTSBURG, hooftftad van het aartsbisdom van
SALSADELLA, kleine en Hechte Had in't koningryk
den zelven naam, en de reïidentie-plaats des aarrsValentia.
SALS5N, een abdy niet ver van Namen, over de bisdoms, legt aan de rivier Salza, die haar in twe
delen fcheyd, welke door een bedekte brug weer
Maas.
verenigt worden. Zy is redelyk groot, volkryk en
SALSES , zie Salces,
SALSETE, SALZEÏTE , klein eyland van de In- gefortificeert, hoewel zy tuflchen de bergen legt,
diaanfche-zee in Azien,niet ver van Goa,de kroon heeft op een rots een fterk flot, dat Hohen-SalzPortugaal toekomende. Het heeft omtrent 7. Ita- burg genaamt word : maar de ftad benevens de
liaanfche myl. in den omtrek, is wonderlyk vrucht- rivier Saltza heeft zyn naam van dezoutmynen,
baar, voornaamlyk in 't voortbrengen van zuiker- die hier een vierendeel myl van daan leggen, en
ried, vruchten en ryft. De Jezuiten bezitten het wiens zout wyd en zyd te water van hier vervoert
word. Deze plaats is den 16. Juli 1669, door het
befte deel.van dit.eyland.
SALSO9 een der grootfte rivieren in Sicilien, die invallen van een berg by de molens en by de Sr.
Nikolaas poort zeer vernielt, en over de 500.menIn Val di Deniona ontfpringt, en zich tuflchen de fchen levendig begraven.
kleine ftad Alicate door twe monden in de MiddeSALTSBURG, middelmatig open vlek in Zevenlantfche-zee itort.
bergen, een myl van Hermanftad, daar men goede
SALSO, LAGO SALSO, zie Andorta.
SALSTADT, kleine ftad in de provintie Upland zoutmynen vind, en 't welk onmiddelyk onder het
in Zweden, aan den Bothnifchen zee-boezem gele- keyzerlyk gebied ftaat.
SALTSBURG , zie Saaiburg.
gen. Daar ftaat een heerlyk koninglyk luft-flot, en
SALTSDAL, een prachtig luftflot van den hertog
de gantfche plaats beftaat by na uit enkele luft-huivan Bronswyk'Woiiïenbuttel, 2. uren van Brons&en.
SALTASH , ftad in Engeland in de provintie Corn- wyk, en een van WolfTcnbuttel , 't welk wegens
zyn vermaaklyke legging, fchone bouwing, koftelyk
wal, aan de rivier Tamer.
huisraad, voornaamlyk aan fchilderyen, voortreflySALTFLEET , ftad in Engeland in de provintie ken tuin en orangerie-huis in Duitsland weinig zyn's
Lincoln.
gelyken heeft. De hertog Anton Ulrich van BronsSALTHOLM, klein eyland in Denemarken, tus- wyk heeft den 14. Mey 1701. hier een Luiterfch
fchen Schonen en het eyland Amack.
Juffren-kloofter gedicht , en is hier ook den 2,7»
SALTS, kleine rivier in de neder-Palts , valt z. Maart 1714. geftorven.
uren boven Spyer in den Rhyn.
SALTS DER HELDEN,een Hannoverfch vlek,oud
SALTZA, zie Langenfait z.a.
flot en amt in 't vorftendom Grubenhagen, aan de
SALTSA , een Mecklenburgs fteedje aan de rivier Leine, heeft goede zoutwerken.
Reckenits.
SALTSDETFURT, kleine ftad in 't bisdom HildesSALTSA,kleine rivier aan den Harts in het graaf- heim, ten zuidooften.
SALTSE, kleine ftad 2. mylen van Maagdeburgs
fchap Hohenftein, die door het Nordhaufifche gebied loopt, en by de Werder-Brug in de Helm niet ver van de Elve in 't hertogdom Maagdeburg§
daar zoutwerken zyn. Zy word ook anders groot^
valt.
SALTSA , rivier in 't aartsbisdom Saltsburg, die Saitze genaamt.
SALTSE, rivier in het graaffchap Mansfeld * die
zich beneden Burckhaufen in de Inn ontlaft.
SALTSBERG, kleine ftad in de provintie Aggerhus zich in de Saaie ontlaft.
SALTSGAU, wierd voor dezen de landftreek ge»
in Noorwegen, aan de rivier Drammen.
SALTSBURG, een aartsbisdom in de Beyerfche- naamt, die aan en om de Franckifche Saaie lag.
SALTSGITTER , kleine ftad, a m t , en zoutwerk
kreits, tuflchen het hertogdom Beyeren, Ooftenryk, Karinthien en Tyrol. 't Is bergachtig, maar in het bisdom Hildesheim, anderhalf myl van de
geeft doch veel vee envifch, is ook ryk aan zilver, ftad Hildesheim, en 1. van Wölffenbuttel.
SALTS-GRAFEN (ZOUT GRAVEN) worden op de
koper en yzer, en daar word veel zout gekookt.
De aartsbiifchop is een onmiddelbare ryksftand, en plaatzen daar zoutwerken zyn die genegenoemt,
een gehore en altyd durende Legaat van de Roomfch- die van de Salts-Junckern (Zout-jonkers) tot handKatholykfche kerk aan alle Duitfche kerken , uit having van het pani\ewerks-recht verkoren worhoofde van wien hy den rang boven alle de geeft- den.
SALTS-GRKJBEN , een plaats in opper-Ongaryen
lyke vorften in Duitfland bekomen heeft. Voor
«dezen heeft hem het aartsbisdom Maagdeburg dat by Eperios, daar zeer veel zout gegraven word.

bedifputeert, 't §een naderhand werelds gemaakt
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SAITSHEMMENDORF, een fteedje in bet vórflendom Calenberg, tot het Lauenfteinfche ampt behorende, en wegens zyn zoutwerken beroemt,legt
aan den Saal-ftroom, 4 mylen van Hannover. In
het daar by gelege Oofterwoud is een groef van
Steenkolen , die veel uitlevert.
SALTSIG , ftad, 5mt en fterk flot in achter-Pommeren, aan de Nieuwmarckfche grenzen, 3. myl.
van Stargard.
SALTS-KOTEN, (Zout-keten) noemt men te Hal
in Saxen en op andere plaatzen de eige gebouwen,
die tot de daar zynde Zoutwerken behoren , waar
in het Zoutwater gefchept en gekookt word.
SALTS-KOTEN ,kleine ftad in 't bisdom Paderborn,.
heeft goede zoutwerken, en legt een myl van de
ftad Paderborn.
SALTS VERSILBBRER , worden die amptenaren ge-

noemt in Duitfland, die het zout verkopen, daar
een zoot-kantoor is. Salts-Verichwartzer noemt men
die gene, die het zout vervalfchen of daar enig bedrog onder plegen.
SALTS-UFLEN 9ftad in het graaffchap Lippe, daar
een goed zoutwerk is, den regerenden graaf van
der Lip toekomende.
SALTSUNGEN, kleine ftad en amt, ter linke hand
van de Werra aan de Hennebergfche grenzen tin
Thuringen, den hertog van Saxen-Meinungen toekomende , 3-r mylen van 'Meinungen. Daar zyn
veel zoutwerken, en het flot, dat op een hoogte
legt, hiet Schnepfenburg.
SALTSWITDEL, lie SoltwedeL
SALTZGITTER, zie Salzgitter.

SALTZIG, ftad,fterk flot en amt in het Brandenburgs-Achter-Pommeren, aan een meir en denieuwe-Markfche grenzen, 3. mylen van Stargard.
SALVAGES, twe kleine eylanden tuflchen het eyland Madera en de Canarifche Eylanden in Africa,
zy zyn niet bewoont; daar en tegen vind men op
dezelve een onbefchryflyke menigte canarie-vogels.
SALVATERRA , kleine ftad in het Portugeefche
Eftremadura, aan de kleine rivier E v a , heeft een
fchans van 5. bailions, benevens een hoornwerk.
SALVATERRA, SALVATIERRA, kleine ftad in het

landfchap Gallicien , niet ver van de rivier Minho.
SALVATIERRA, een koninglyk luitflot in de provintie Beira in Portugaal, daar de koning dik wils
zyn verblyf houd.
SALVA VENIA, hiet, met verlof dat ik dat zeg,

of doe,
SALVEREN, in zekerheid ftellen, in falvo zyn,
is in zekerheid en het gevaar ontfnapt zyn.
SALUEREN, groeten, begroeten, eer aan doen, .
verwelkomen, daar van dan Saluade een groetenis.
SALUEREN TER ZEE, zie Zeyljïryhn,

SALVO, gefchied op de fchepen met 3,5*7. of 9.
ftukken kanon, met of zonder kogels." na dat men
dengenen, dien men groet, meer of minder eer
bewyzen wil. De fchepen groeten elkander met
oneven, de galeyen met even fchoten. Wanneer
een fchip lywaarts van een ander legt, dat is, wanneer het 't voordeel van den wind niet heeft, is

het verbonden het andere, dat het voordeel van
den wind heeft, te groeten.

SALVO ERRORE CALCULI, hiet by 't rekening-

fluiten zo veel, als met voorbeding, dat, wanneer
men zich verrekent mogt hebben, men zulks weer
veranderen moge, en dit woord is den koopluiden
zeer nut, dewyl zy dan de vryheid hebben om de
mlfflagen in de rekeningen te verbeteren.
SALVO HONORE , betekent in zekere ftraffen zo
veel , dat ze iemand zonder krenking zyner eer
ondergaan zal.
SALVO SCHIETEN, hiet by het krygsvolk, wanneer veel ftukken achter elkander losgebrand worden , en een corps of linie te geJyk affchiet. Diergelyke falvo's gelchieden niet alleen in veld lagen en
ontmoetingen, maar ook by vreugde fchoten over
de behoude overwinning.
SALVO TITULO, hiet in brieven en complimenten , wanneer men elkander zonder een naauwkeurige optelling van alle zyne titels aanfpreekt.
SALURNO , marktvlek in Tyrol aan de Adige»
tuflchen Trent en Bozzen.
SALUTAD, zie Sauvetad.
SALUTATIO ECCLESIASTICA

f

hiet , wanneer de

prieiter voor het altaar zegt: Dominus vobifcum ,
de Heer zy met u,pax vobis, vrede zy met u , en
hier na de kofter of het choor daar op antwoord,
5c cum fpiritu t u o , en met uwen geeft.
SALVUS CONDUCTUS, een vry en zeker geleyde

wrord tiikwils op verzoek der vluchtelingen toegedaan, dat zy van een zekere plaats veilig af en
toegaan , en hun verdediging naar tien loop der
rechten houden kunnen.
SALUZZO , markgraaffchap in Italien , tuflchen
het graaffchap Nizza, het eigentlyk zo genaamde
Piemont, het graaffchap Lucerne, en de provintie
Danphine. Het hoort den hertog van Savoyen toe,
en de hooftliad Saluzzo legt aan de Poo. Deze
heeft een biflehop die onmiddelyk onder den paus
behoort. Zy word door een op een heuvel leggende Citadel befchut, en te gelyk in toom gehouden.
SALWARP , rivier in Engeland in de provintie
Worceltershire, die zich in de Saverne giet.
SAMAGORES, ZO hieten de opperhoofden der Indianen in America, die in nieuw-Engeland tegen 't
Ooften wonen. Zy vorderden op aanhitiing der
Jezuiten anno 1717. al het land van de Engelfchen
weer te rug , en bezwaarden zich over de nieuwgeboude veilingen. Maar toen de Engelfche gouverneur niets toegeven wilde , onderwierpen zy zich
haaft, en flooten een nieuw verdrag , dat zy de
kroon van Groot-Bnttannien onderdanig zyn, en
de inwoners nooit weer ontruften zouden.
SAMANA, een van de Lucayifche eylanden in America, dat zyn oude inwoners onderworpen is.
SAMANDRACHI,

SAMOTHRACE, SAMOS , een

ey-

land van den Archipel, dat wel beboud is.
SAMARA, ftad in Mofcovien aan de rivier Samar,
die zich niet ver daar van daan in de Wolga
giet.
SAMARATH, een fekte der Banianen in Ooft-Indien, die de zielsverhuizing van 't. ene ligchaam in
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*t andere ftellen,en voorgeven dat God de werelt door
drie ftadhouders regeren laat. Hun vrouvven laten zich
met de overlede mans begraven, in dehoop dat hun
•aulks in de andere wereld ryklyk vergolden word.
SAMARCAND, hooftftad van _ het landfchap Mawaralnaha in groot Tartaryen in Azien, die'groot
is en goeden handel dryft, een fterk Hot heeft, en
voor de geboorte ftad van den beroemden Tamerlan gehouden word.
SAMARIA, was in oude tyden een ftad ia Paleftina, en de hooftftad van het koningryk Iiraël.

SAMO , kleine ftad op het eyland Cephalonia, aan
de noordooftzyde gelegen.
SAMO, SZAMOS, daar zyn twee rivieren van de«
zen naam in Zevenbergen, waar van de zo genaamde grote Szamos achter de ftad Biftrits ontfpringt,
by Dees de kleine Szamos inneemt, van waar zy
tezamen in Ongaryen lopen, en in de ThehTe vallen.
SAMO CAPO, voorgebergte op het eyland Cephalonia , ftrekt zich ten noor4-aoften in de Jonifchö
zee. uit.
SAMOEN, ftad en amt aan de kleine rivier Clevia
SAMARITANEN, SAMARITEN, een lekte Q.{Q zich in het bavooifche landfchap Faucigny.
voor lang van de Joden heeft afgezondert, en welke
SAMOGITIEN, grote provintie in Litthauen, ó.k
fcheuring noch duurt. Zy wonen te Gaza, Sichem, ten noorden aan Courland en de Ooft-zee, ten weDamaskus, Cairo en in andere Oofterfche plaatzen. llen ook aan de Ooft-zee en aan het Branden7,j nemen maar de 5. boeken van Mozes aan, en burgfch-Pruiflen, ten zuiden en ooften aan het eihebben andere ceremoniën als de Joden.
gentlyk zo genaamde Litthauen gr en ft. Zy heeft •
SAMBALES, SAMBALLES , zyn zeer veel groote en veel bergen en bofichen, en is wegens haar kleine
kleine eylandeia in Noord-America, aan de noord- hartlopende paarden en het menigvuldige wildbraat
zyde van de provintie Darien, die zich in de 70. beroemt. Zy begrypt drie diftriéten , w?elke zyn
Italiaanfche mylen langs gemelde provintie ten noord- Rofinie, Mednick enPonievies, en heeft geen wayweften tot aan Capo Sambales uititrekken, waar van woodfchappen , daarentegen veel Capitanyen. De
eenige goede havens en bochten hebben.
voornaamfte van deze provintie is de Staroft , die
SAMBALL,koningryk en ftad van den Mogol tuf- alleen onder alle Staroften mee in den ryksraad zit.
lchen de koningryken Bakar, Agra, Narvar, Ben- Voor 't overige is zy ryk van honing, en het volk
gala en Patna in Azkn.
ploegt het land met hout, waar van het niet af te
SAMBAR, ftad op het eyland Borneo in Ooft-In- brengen is, gelyk het zelve ook noch altyd byhaar
dien, die een goede haven heeft.
afgodery volhart, en op 't einde van O&ober zyn
SAMBILON , zyn 9. kleine eylanden in de zee-eng- Heydenfche offerfeeften met veel ceremoniën ter
te van Malacca in Azien, die voor de fchepen zeer eren van zyn afgod, Ziemiemick genaamt, noch
tot op den huidigen dag viert.
gevaarlyk zyn.
SAMOJEDFN, landfchap in 't Mofcovifch TartaSAMBOCK, fchoon flot en fteedje in Ongaryen,
ryen , langs den Noorder-Oceaan, om de beyde
tuflchen OfFen en Stoelweiflenburg.
SAMEOII, ftad en kafteel in het waywoodfchap rivieren Oby en jenifla, naar den kant van Nova
Rullien in Polen, aan de rivier Tyra, aan de On- Zembla onder de Circulus Ar&icus gelegen. De
Samojeden wonen omtrent tot op z. mylen na by
garifche grenzen.
SAMBOY , SOMLYO , een flot in opper-Ongaryen, Archangel, zyn wilde Heydenen , en de naafte daar
niet ver van groot-Waradyn aan de Zevenbergfche van komen zomtyds aan de ftad en fchepen. Zy
worden na hun hooftplaatzen in de Miingaafehe,
grenzen.
SAMBRE, rivier die in Henegouwen derdehalve Berefofsky en Puftoifche verdeelt, hebben geenite'myl van Landrecy ontfpringt, en zich te Namen in den, maar wonen in hutten, leven van gedroogde
vifch, honing en wildbraad. en zyn ten dde van
de Maas ftort.
SAMBUC, ftad in Piemont aan de rivier Stura, de Mofcoviters tot den Griekfchen Godsdienft bekeert.
naar de kant van Dauphiné toe.
SAMOXOW, ftad in het waywoodfchap Ruffien en
SAMEQUIN , is een Turks koopvaardy fchip , dat
Polen.
maar langs de kuften zeilt.
SAMOS, vruchtbaar eyland benevens een ftad van
SAMFORD PEVERELL, ftad in Engeland in de proden zelven naam in den Archipel, tegen de kuften
vintie Devonshire.
SAMLAND, landfchap in 't Brandenburgs PruiiTen, van Natoliën in Azien. Daar legt noch een eyland
tuflchen de Pregel, het Friflche HafF,het Courfche van dezen naam op de kuften van Thracien , dat
Haff en de Ooft-zee. Aan de kuften van dit land- men hedendaags Samandrachi noemt , en een bequame haven, ook groten overvloed van honing
fchap word veel barnfteen gevifcht.
en geyten heeft.
SAMMACHIA , zie Scbamachm.
SAMOSIERRA, grote berg in Spanjen, die oud en
SAMMEREUS, een zeer lang, plat en ftevig vaartuig op den Rhyn en Maas, het welk gebruikt word nieuw-Kaftilien van elkander fcheyd.
SAMOSKY, flot in opper-Ongaryen , daar de riinzonderheid om zeer zware en lange yke balken,
en in het gemeen om een grote menigte van goed vier Samos in de Theiife valt.
SAMOSVYVAR,' een nieuwgeboud flot in Zevengelyk af te voeren. De maft is van 2,. Hukken
en zeer hoog , zynde aan de achteriteven van 't bergen aan de rivier Samos.
SAMPIONE, een ftuk van het Alpifche gebergte,
fchip en aan de zyden met touwen vaftgemaakt.
SAMO,eyland van den Archipel by de'kuften van en een pas uit Duitsland naar Italien r aan de grenNatoliën in Azien. Hier zegt men dat de pottebak- zen van Zwitferland, het Wallifer land en het Milaneefche gebied.
|cry uitgevonden is.
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SAMPsoN,-ecn van de Sorlingfche eylanden by grenzen, die den koning van Vrankryk in den Badenfche vrede overgelaten is. Het capittel dezer
Engeland.
SAMSECHE , vorftendom in Georgien in Azien, abdy beftaat uit 44. munniken , waar van het derde
wiens vorften den Turkfchen keyzer cynsbaar zyn, deel onder Franfche gehoorzaamheid ftaat.
S. AMAND, zie Oftrevant.
en dit land heeft byna geen ftad.
S. AMAND,kleine ftad in Bourbonnois in VrankSAMSOE, klein en vruchtbaar eyland in Denemarken , tufTchen het eyland Zeeland, en de kuil van ryk.
Jutland , is redelyk ryk van jachten en viiTcheST. AMARIN, S. DAMARIN, S. EMERIN, kleine
ftad aan de rivier Chur in Sundgau. Zy hoort den
ryen.
SAN, rivier in Polen , die in het Karpathifche vorftlyken abt van Murbach toe, en heeft een Hot,
gebergte aan de Ongerfche grenzen ontfpringt , en Friedberg genaamt. De landftreek daar rondom hiet
het Amariner dal, dat ook aan het vorftelyke ftift
zich boven Sendomir in de Weixel ftort.
SANA, rivier in Zwitzerland, die in het canton Murbach behoort, en niet ver van deze ftad ontBern ontfpringt , by Freyburg voorby loopt , en fpringt de Moezel in 't Vogefifch gebergte.
S. AMBROSIO, een heerlyke abdy in Piemont ,
daar na in de Aar valt.
S&NA, rivier in Rood-Ruffien, die aan de On- dicht by de Claufe, waar van de gemene waan is
gerfche grenzen in 't gebergte ontipringt , en by dat zy van de Engelen geboud is , daarom word
deze kerk ook S. Michael genoemt, en gemeenlyk
Sendomir in de Weichfel valt.
SANAA , ftad in 't gelukkig Arabien, in het vor- met de abdy S. Michael van de Claufe geconfondeert.
ftendom Tehama in Azien.
S. AM0UR,kkleineftad in het graaffchap BourgunSANCERRE, ftad aan de Loire, benevens den titel van een graaffchap in de provintie Berry in dien.
S. ANDERO, kleine ftad in Afturien, aan den oe.Vrankryk. Haar veftingwerken zyn geilecht.
SANCHOAN, SANCIAN , klein eyland in de Chi- ver van den Oceaan , en aan een berg gelegen,
neefche-zee, by de kuft van Quantung. Op dit heeft een biflehop , en een fchone ruime haven ,
en word van twee kaftelen en een klein fort beeyland is Francifcus Xaverius geflorven.
SANCIA , ilot aan het Pyreneefche gebergte in fchnt.
S. ANDERO, ftad in Bifcaien, benevens een goeCatalonien in Spanjen, 't welk de Miquelets van
koning Karel III. in 't jaar 1708. den hertog van de haven en 2. citadellen.
S. ANDIOL, kleine ftad in Vivarez, den biflehop
Anjou met den degen in de vuift afgenomen hebvan Viviers toekomende, daar de rivieren Ardeche
ben.
ST. ADRIAANSBERG, een gebergte in Spanje, niet en de Rhone te zamen komen.
S. ANDRE, een marktvlek in het Maurienner dal
ver van het Pyreneefche gebergte, door 't welk de
landweg gaat , en wiens doorgang zoo duifter is, op den top van een zeer hogen berg , tufTchen S.
Michael en Modane, daar de Franflchen 1597. een
-dat men zich van flambouwen bedienen moet.
SANT AGATHA, vlek in Napels, dat wegens zyn bloedigen ilag tegen de Savoyaarden wonnen.
S. ANDRE, een fort in 't hertogdom Gelderland^
legging op het Apennynfche gebergte in Calabria
oltra uit de natuur fterk is, en den titel van een tufTchen de Maas en Waal, op het eyland Bonivorftendom heeft. Een ander Sant Agatha heeft mei.
S. ANDRE, een nieuw geboud kafteel van de Holden titel van een hertogdom, en legt aan de kuft
landers in Guinee in Africa.
van het landfchap Capitanata,
SANT AGATHA , kleine beveiligde ftad van het S. ANDRE, klein vlek in het graaffchap Artois ?
aan de kleine rivier Laquete, niet ver van Aire,
landfchap Vercellois in Savoyen.
S. AGATHA DI G O T H I , fteedje in Principato ol- daar 1710. het leger der Bondgenoten was , toen
tra in Napels, wiens biikhop onder Benevento be- Aire belegert wierd.
Sr. ANDRE, eyland in Noord-America, omtrent
hoort.
S. AGNAN, kleine ftad in Berry,daar de rivieren 15. mylen van de provintie Cofta Ricca, waar op
Sandre en Cher te zamen komen, benevens den ti- noch viflehen noch vogels noch andere dieren te
vinden zyn.
tel van een hercoglyk pairfchap.
S, A N D R E , SEMDRE, ZENDREES, Hot in opperS. AG NES, klein eyland tufTchen de Sorlingfche
Ongaryen, aan de rivier Kalo, waar aan de keyeylanden en het can2a! van Bretagne gelegen.
S. ALBAN, Savooyfche vefting in Italien, midden zerlyken 171c. de veftingwerken verbeteren lietufTchen Nizza en Villa franca, daar de hertog al- ten.
SANT ANDREA, klein eyland in een kleinen zeetyd een fterke bezetting houd.
S. ALBAN , kleine ftad in Hartford in Enge- boezem, dien de haven van Brindifi maakt, in 't koland.
iringryk Napels.
S. ALUZIE , zie 5". Lucia's eyland.
ST, ANDREA, vlek en keyzerlyk ftift van reguS. ALYRE, dorp benevens een abdy by Clermont liere koorheren, aan de rivier Trafen of Trayfen
in de Franfiche provintie Auvergne , niet ver van in Ooftenryk, in het qitartier ob-Wiener-Wald.
de rivier Tiretaine.
ST. ANDREASBERG , zie Andreasberg.
S. AMAND, kleine beveiligde ftad en beroemde
ST. ANDREWS, hooftftad van het graaffchap Fife
abdy in de Caftelany van Doornik , in Walfch Vlaan- in Zuid-Schotland aan de kuft, zy is wel geboud'*
deren aan de rivier deScarpe aan deHenegouwfche en heeft een goede haven 3 een univeriiteit, die m

SAN;
^t jaar 1411. gedicht is, een citadel , die evenwel
in geen goeden ftand is, en een aartsbiiTchop , die
Zich primaat van Schotland noemt.
S. ANDRIES-EYLAND, een eyland op den Donau
by Waitzen in opper-Ongaryen , 't welk 1712,. i n
Februari door den Donau overftroomt is, waardoor
OBgelooflyke fchade veroorzaakt wierd.
S. ANDRIES RIDDERS , zie Rïdder-orde van St.

'Andrus m Mofcoiien.
ST. ANDRIES-STADT, kleine ftad en Hot in Karinthien aan de rivier Lavant. Zy hoort den aartsbiiTchop van Saltsburg toe , en deze verkieft den
biflehop van St. Andries-Stadt, welke hem den eed
van getrouwheid moet afleggen.
S. ANGELO, pauslyke citadel te Romen. ZieE^gdenburg,

S. ANGELO, Had en fterk (lot in 't koningryk
Napels, in de provintie Abruzzo, legt op den hogen berg il monte di S. Angelo genaamt,daar men
in een grot een kerk vind , die enkel uit de rots
gehouwen is. Zy heeft een billchop die onder Conza behoort.
S. ANGELO, fraaye ftad aan de rivier Lambretto
in het Milaneefche landfchap Lodefano. Deze plaats
ü wegens de fterke markt, die 'er alle week gehouden word, zeer beroemt.
S. ANGELO, kleine ftad in het landfchap Capitanata in Napels, die wegens haar leggen op een
rots uit de natuur fterk is , en een aartsbisdom
heeft.
S. ANGELO, CAPO DI S. ANGELOi voorgebergte

in Morea, gants beneden naar den Archipel toe.
SANT ANGELO Dr. V A D O , kleine (tad aan de ri-

vier Metro in 't hertogdom Urbmo in den kerkelyken ftaat, benevens een bisdom,onder den aartsbiiTchop van Urbino behorende.
S. ANGELO DI LOMB R D I , kleine ftad in Principato oltra in Napels, nevens een bisdom, onder
den aartsbiiTchop van Conza behorende. Zy is door
de aartbeving 1664. zeer geruineert.
S. ANNE D'ANZERMA, ftad in Zuid-America, in

't koningryk Popayan, aan de rivier Cauca.
S. ANNELAND, heerlykheid op het eyland Tertolen in Zeeland.
S. ANTIOCO , eyland in de Middelantfche-zee, 4.
lïiylen van de Sardinifche kuften, waar op maar enige dorpen ftaan.
ST. ANTONI r kloofter by Groot-Novogrod in
Rusland, legt aan de overzyde van het water tegen
over het (lot: de Ruilen weten 'er veel fabeltjes van
te vertellen.
S. ANTONIN, kleine ftad in Rouergue, daar de
rivieren Aveirou en Bonnette te zamen lopen, met
ruwe bergen omringt.
S. ANTONIO, itad in Florida in Noord-America,
die evenwel geruineert is.
S. ANTONIO, ftad aan de rivier Tajo in Portugaal, niet ver van Liftebon , is reedlyk beveiligt,
en kan in plaats van een haven dienen.
S. ANTONIS EYL\ND, een van de eylanden van

Capo Verde in de Atiantifcfie-zee by Africa.
ST. ANTONIS RIVIEREN , i,yn i . rivieien in de

Capitania van Fernajnbuco in Braiilien, ia Zuid-A-

merica, waar van de eene de grote S, Antonis-rivier of Guaraiguazu, de andere de kleine, of Guaraimiri genoemt word.
S. APOLLONIA, zie Bourbon,

ST. ASAPH , kleine en zeer Hechte ftad in het
graaffchap Flint in Walles in Engeland, daar de rivieren Elwin en Cluyd te zamen komen. Haar biffchop hoort onder den aartsbiiTchop van Canterbury.
S. ATJEIN, ftad in Bretagne, 5. mylen van Rennes in Vrankryk.
S. AUGUSTIN, een Colonie en de voornaamfts
fchans, ftad, haven en (lot der Spanjaarden in Florida in Noord-America, aan de ooltlyke kuit varr
het fchier-eyland Tegefta.
S, AUGUSTIN , CABO DI S. AUGUSTINO , een

voorgebergte in Brazilien in Zuid-America , in de
Capitania Pernambuco,daar dePortugezen een fterk
fort geboud hebben.
S. BARBARA, ZO noemt men de kamer der Ar-*
tillery-bedienden op een fchip , wyl zy Ste Barbara
tot een patrones hebben. Deze kamer is een weibewaarde plaats achter op het fchip, onder de kamer des capiteins, en boven de kamer waar in het
kruid en de bifchuit bewaart word. In de S. Barbara heeft de conftapel een deel van zyn artillerygereedichap leggen.
SANT,* BARBARA, een zee-engte van de Zuid-zee,1

tuflehen het eyland California , en veel kleine eylanden in Noord-America.
S. BARTKOIOMEI, een van de Antillifche eylanden Barlovento in de Noord-zee, naar den kant van
America toe. Het hoort de Fran(Tenen toe , en
men wint 'er veel tabak, ook heeft het een goede
haven.
SAN BARTHOLOMEO, klein eyland dat de Tibet
te Romen maakt.
S. BASILE , ftad in het landfchap Sevennes m
Vrankryk.
S. BASSANO, kleine ftad in het landfchap Lodefano in 't hertogdom Milaan. Zy heeft den naam
naar een biflehop van Lodi, en hoort de graven
MaiTerati toe.
S. BAULME, ftad in Provence, die daarom byde
Katholyken beroemt is, om dat Maria Magdalena
daar gezegt word boete gedaan te hebben.
S. BELLINO, kleine ftad in het landfchap Rovigo
in 't Venetiaanfche gebied. Zy is beroemt wegens
den H. Martelaar Bellmi die daar begraven legt. De
gene die van dolle honden gebeten worden doen
daar bedevaarten naar t o e , en beelden zich in dat
hun dan de beet niet fchaden kan.
S. BENEDETTO , üad in het hertogdom Mantua
aan den Poo-ftroom. In deze ftad is een beroemde
abdy, die noch van Bonifacius , den grootvader
van de beroemde Mathildis, gefticht is. Zy heeft
oneindig veel"inkomften , en onder anderen zo veel
veld , dat 'er 3801. paar oflen veieifcht worden
om dat te bebouwen. Gemeld® gravin legt alhier
begraven.
S. BENEDICT, ftad in O ngary en , tufTchen Neytra
en Schemnits, heeft een Dom-kapittel
S.BENXGNA, S. DOBROTIWA, beroemt Augufty-
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ner kloofter in de Podwerther kreits in Bohemen, triarch onderworpen is. Niet ver daar van daafi
in grote boflchen gelegen, daar het lyk van de H. legt de hoge berg S. Catharina, die een Huk van
den berg Sinai in 't fteenachtig Arabien isa
Benigna begraven legt.
S. CATHARINA, een klein eyland in America in
S. BERNHARDI, een voorname abdy in Brabant
de Noord-zee, tegen de kuften van nieuw-Spanjem
aan de Schelde, dicht by Antwerpen.
S. BERNHARDSBERG, zyn twe bergen en paffen De Engelfchen bezitten dit eyland tegenwoordig,.
ïn 't Alpifch gebergte. De grote St. Bernard is tus- en noemen het the Mand of Providence, het eyfchen het hertogdom Aofta en het landfchap Velay, land van de voorzienigheid. Het heeft een goede
de kleine tuflchen gemelde hertogdom en het land- haven en citadel.
S. CHAUMONT, kleine volkryke ftad in Lionnois
fchap Tarantaife.
S. BERTXN , een van de 4. vrye en voornaamfte aan de rivier Giez.
SANTA CHRISTINA , vlek in Arragon , aan de
abdyen van de Benediétyner orde in de Nederlanden, in het graaffchap Artois, by S. Orner aan den bronnen van de rivier Arragon, daar een pas over
het Pyreneefche gebergte is, die Somport genoemS
Aaftroom gelegen.
S. BERTRAND DE COMINGES, ilad aan de Garon- word.
S. CHRisTOFFELs-EYLAND,een van de Antillifche
11e in het graaffchap Cominges in Gafcogne, benevens een bisdom, onder den aartsbiffchop van Aux eylanden Barlovento, waar op veel tabak, gember
en indigo groeit. Voordezen woonden 'er zo we!
ftaande.
ST.BLASIÜS, een beroemde en ryke benedicty- Franfchen als Engelfchen op , welke laatfte in 't
ner abdy aan het Zwarte-woud in Zwaben, tuflchen jaar 1702.het zelve ingenomen hebben,maar 17060
Waldshut en Villingen. Zy heeft de heerlykheid ook weer van de Franfchen verjaagt zyn. EindeBondorf by Uberlingen in Zwaben, een zilvermyn lyk is het in den Utrechtfchen vrede 1711. de Enfce Döttnau, het halsgerecht over het dorp Fietzen, gelfchen overgelaten , zo dat het voortaan alleen
en de helft van de heerlykheid en veiling Gutten- van Engelfche onderdanen zal bewoont worden,
berg 2/\n de Schlucht, ook Betmaringen , Berow, Voor eenige jaren heeft men uit Engeland bericht T
en het gantfche dal Dettnow en Scliönau onder dat het lagerhuis befloten had dit eyland te verkozich. De abt was voordezen een onmiddelbare pen , en het geld daar voor ten beften van het geryksftand , maar tegenwoordig verfchynt hy maar meen aan te wenden. Een ander eyland van St,
op de Zwabifche kreits-dagen, na dat hy van Oo- ChriitofTel vind men in de Stille-zee, niet ver van
het landfchap Quir in zuid-America.
ftenryk ge-eximeert is.
S. CHRISTOVAL DE LA LAGUNA, ftad op het eyST. BONIFACIO,kleine ilad aan de Vincentynfche
land
TenerlrTa. Zy is de hooftfiad van de Canarigrenzen in de Venetiaarrfche provintie Verona.
ST. BONNET, kleine ilad in Dauphiné aan de ri- fche eylanden , en de reiidentie plaats van den! gouverneur over deze eylanden.
vier Drae in Vrankryk.
S. CLARA, S. CL AI RE , klein eyland in de baal
S. BORONDON, eyland in de Atlantifche-zee, omtrent 100. mylen ten weften van de Canarifche ey- van Guayaquil, aan de kuft van Peru in zuid-Amelanden. Het is vermaaklyk van bomen en weylan- rica.
S. CLAUDE of O YEN DE Joux, kleine beveiligde
den, en de inwoners zyn Chriftenen, maar men
weet niet van wat natie, noch wat taal zy fpreken. ftad aan de kleine rivier Lifon in het FrancheComEnige menen dat het altoos met wolken bedekt is, té, en is de zetel van een Baillage, legt 5. mylen
maar andere zeggen dat .'er zulke ftromen daar van van Geneve aan de Savooifche grenzen. Hier is
daan in zee lopen, dat zy de fchepen het landen een zeer ryke een beroemde abdy, wiens Kanunniken van goeden adel zyn moeten, en tot teken
beletten.
S. BRIEUX, ftad aan de nooralyke kuil in opper- van hun waardigheid een borftkruis gelyk de bisBretagne, benevens een haven, waar in evenwel fchoppen dragen. De abt , die tegenwoordig de
de grote fchepen niet lopen kur.nen,en- een bisdom, graaf van Clermont is, heeft het recht van edeïïuiden te maken, onechte kinderen te wettigen , het
onder den aartsbiffchop van Tours behorende.
S. BRIGITTA, een zeker fort in Savoyen, boven recht van leven en dood in criminele zaken, en.
andere privilegiën meer, die anders maar fouvereiPjgnerol.
*S. BRIGITTA , kloofter in de Lyflandfche provin- ne hoofden toekomen.
S. CLEMENT, een kleine ftad in Ongaryen aan
tie Efthland, niet ver van Revel.
8. CATALDO, vlek en haven in Terra d'Otranto de Sau.
S. CLOU , vlek op het eyland van Vrankryk aan
In Napels.
deSeine, 2.-mylen van Par/s, en de hertog van
SANTA CATF.LINA, klein eyland in de Noord-zee,
Orleans heeft hier een prachtig Paleys. Het gebied
tegen de kuit van Veragua in noord-Am erica. Het
van deze plaats is wegens de aartsbifTchoppen van
heeft een zeer bequame haven,benevens een kleine
Parys, die het zelve bezitten, in het jaar 1670. tot
veiling, en hoort de Spanjaarden toe.
een hertoglyk pairfchap verheven.
S. CATHARINA, beroemt kloofter onderaan den
S. COLOMBANO, kleine ftad in een vermaaklyke
berg Sinai, waar in Griekfclie monniken van den
en vruchtbare landftreek, tuflchen de beyde rivieren
H. Baiilius wonen, die grote privilegiën verkregen
Lambro en Olona, in het landfchap Lodi in het
hebben, 't ïs een groot" vierkant gebouw, en alhertogdom Milaan in ïtalien.
daar bevind zich een grieks prelaat, die zich aartsSANTA. COLOMNA , abdy in Catalonien op een
biffchop yan den berg Sinai noemt, en geen Pafleilr-
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fteïïe rot& daar 1711. enige veftlngwerken aarrge- de abt daar vaft is altyd een gebore raadsheer van
legt zynf wyl zy tot dekking der ftad Oftalric die- het Parlement van Parys.
nen zouden.
ST. DENIS, ryke abdy in Henegouwen, niet vet
S. CORNELII MUNSTER, zie Corneln Munfler.
van Mons, tegenwoordig het huis van Ooftenryk
S. CORNELIUS-BAD, is de naam van een Warm- toekomende.
bad te Aken in 't hertogdom Gulik.
S. D I M I T R I , zie Andtamlttu
S. CROCE , ftad in 't gebied der republiek Ragufa,,
S. D I Z I E R , S. DIDIER , een kleine ftad aan de
heeft een voortreflyke haven, die haar nevens de Marne in Champagne, in het kleine landfchap Ie
byleggende eylanden toekomen.
Valage, daar de Marne begint fchepen te voeren.
S. CROCE, ftad in klein Azien in het landfchap
S. DOBROTIWA, zie S. Benigna.
Carien, die een aartsbiflchop heeft.
S.DOMINGO,hooftftad van het eyland St.DominS . C R O I X , of S.CRUCIS INSULA, het eyland van go in noord-America, met een fterken muur omhet H. kruis, is een van de Antillifche eylanden Bar- ringt, aan de zuidlyke kuft, aan den mond van de
lovento, de Franfchen toekomende.
rivier Ozama, daar zy met een goede haven en
SANTA C R U Z , kleine ftad in de Camorca Villa- een fterke citadel van 2. bolwerken voorzien is. Zy
real in de provintie Entre Douro y Mmho in Por- is de refidentie des gouverneurs over het eyland,
tugaal.
en heeft een univerfitek, rentkamer, munt, koSANTA C R U Z , kleine ftad aan de kuft van het ninglyke audiëntie, wiens preiident alleen van den
eyland Cuba, aan de kleine golf van Mantancas in koning afhangt, en een aartsbiflchop die den titel
noord-America.
van primaat van Indien voert.
SANTA CRUZ , kleine ope ftad op het Canarifche
SAN DOMINGO DE LA CALCADA, kleine ftad in 't
eyland TenerirTa , heeft welgeboude huizen, een koningryk Navarre, in het landfchap Rioia, aan de
fchone haven, die door twe fchanflen bedekt word, grenzen van oud-Caftilien.
een parochie kerk en 2. klootters.
S.DOMINGO HISPANIOLA, een van de vier grote
SANTA C R U Z , CAP D'AGUER., AGADES, kleine Antillifche eylanden in de Mexicaanfche-zee , by
beveiligde ftad benevens een kleine citadel en een noord-America gelegen, heeft isoo.Engelfche mygoede haven in 't koningryk Sus in Africa. De Por- len in den omtrek , en is alzo een der grootfte eytugezen hebben dezelve geboud, maar zy is van landen van de wereld. Van dit eyland , 't welk
vruchtbaar is, word veel zuiker, gember, amber,
de koningen van Sus ingenomen.
SANTA CRUZ DE LA SIERRA, of BARANCA,klei- leer en was vervoert, ook vind men 'er goud ea
ne ftad in Peru in zuid-Am erica, en de hooftftad zilver mynen , daar evenwel weinig in gearbeyd
van het landfchap Sierra aan de rivier Guapei. 't Is word. Van 't noord-ooft naar 't zuid-weft word
een Spaanfche colonie, en haar bisdom hoort on- het door een lang gebergte in 2. delen doorfneden.
In het deel, dat ten wellen van het gebergte legt,.
der het aartsbisdom van Plata.
S.CYPRIANUS EYLAND, een zeer klein eyland in hebben de Franfchen de kleine colonien Grand en
de Spaanfche-zee, niet ver van de kuit van Galli- Petit Gouave , Grande en Petite Anec , Cap de
Nipe, Lecgane en de Colonie des trois RiviereSr
cien.
S. CYR, een jufferlyke abdy niet ver van Parys, De Spanjaarden daar in tegendeel bezitten alles wat
welke de overlede Madame deMaintenon, geweze ten ooiten van 't gebergte "legt, en hun voornaammatres van koning Lodewyk XIV. voor enige ja- fte plaatzen zyn de hooftftad St. Domingo, benevens de fteden la Vega en Jago.
ren geiticht heeft.
S.DAMIANO, vefting in 't hertogdom Montferrat
S.DOMINICO VAN DAMM,kleine ftad in 't koningIn het landfchap Albefano in Italien.
ryk Navarre in Spanje r die van de Pelgrims van S»
S. DAVID , kleine en il echt bewoonde ftad in 't Jago vlytig bezocht word, om een wonderwerk, dat
prinsdom Walles in 't graaffchap Pembrock in En- daar aan een onfchuldig pelgrim gefchied is.
geland. Haar biikhop itaat onder den aartsbiflchop
SAN DOMINO, klein eyland in de golf van Venevan Canterbury.
tien , en een van de eylanden Tremiti.
S. DAVID 9 DEWANAPATNAM , fraaje MalabaarS. DONAES , fterke fortres in Ooftenryks-Vlaandefche koopftad en fterk kafteel der Engelfchen, op ren , niet ver van Sluis gelegen.
de Malabaarfche kuft Coromandel in Ooft-Indiën
SAN DONATO, ftad in den kerkelyken ftaat* lö
in Azien, 11. mylen van Tranquebar, en 24. van Campagna di Roma.
Mandras, daar de Engelfchen een gouverneur en
SAN DONNINO, zie Borgo di San Donnino.
geheimen raad , en de- Deenfche Zendelingen een
S. EDMUNDSBURY, zie Bury.
Luiterfche fchool hebben opgerecht.
S. ELMO, hiet het treüyke flot of kafteel in de
S.DEMÊTER , grore ftad in het landfchap Syrmien hooftftad Valetta op het eyland Malta. Dicht daar
by is een prachtig gafthuis, waar in ieder zieke een
sn Sclavonien, aan de rivier Sau in Ongaryen.
S. D B N I S , itad aan de rivier Crou op het eyland ruim vertrek heeft, en van de ridders zelfs in goevan Vrankryk, 2. mylen van Parys, benevens een de order uit zilver bedient word.
beroemde abdy, wiens abt altyd de koning van VrankS. EMERAN, vorftlyke abdy te Regensburg, wier
ryk is, en waar in de koninglyke kroon en andere abten evenwel op de ryksdagen geen byzondere
koninglyke cieraden bewaart worden. In de kerk ftem en zitting, maar met de overige prelaten maai;
is de begraafplaats der koningen van Vrankryk, en een votum curiatum hebben.
"
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SAN FILIPPO, F U Ï R T E , goede veiling der Pof*
S . E M É R I N , zie S.Amar'm.
S . E R I N I , SANTORINI, eyland van den Archipel, tugezen op het eyland Tercera.
SAN FILIPPQ D'ARGIRONE , kleine ftad aan de
de Turken onderworpen. Het beftaat uit. enkele

verbrande ftenen , en daar word niet een eenige rivier Jaretta in Val di Demona in Sicilien.
SAN FIORENZO, kleine ftad aan de golf van Nebron op gevonden , maar het regenwater in bakken
opgevangen. Het heeft een Latynfchen en een bio, op het eyland Corfica, wiens befte veftingGrekfchen biflchop, legt 28. mylen van het eyland werken geflecht zyn.
S. FIORENZO, FIUMINALE, rivier in Corfica, die
Candia, en niet ver daar van daan heeft zich 1707.
een nieuw klein eyland uit de zee verheven, dat zich in de golf van Nebio ontlaft.
ook van enkel verbrande itenen te zamen geftelt is,
S. FLORIAN , vlek en ryk kloofter van reguliere
en door een tweedaagfche aartbeving te voorfchyn Kanunniken van St. Auguftyn in opper-Ooftenryk9
gebracht is. Men zegt dat het altoos als een back- tuflehen Steyer en Lints.
oven brand en rookt, en een miftfelyken reuk van
S. FLouR,ftad aan den berg Cental aan de klei>zich geeft.
ne rivier Lader in Auvergne. Zy heeft een bisdom,
S. E S P R I T , LE PONT S, ESPRIT , middelmatige dat onder den aartsbiffchop van Bourges behoort
ftad aan de rechte hand van de Rhone in LangueS. FOY, kleine ftad aan de rivier Dordogne in het
doc, benevens een fterke Citadel. Hier is een der landfchap Agenois.
iehoonfte bruggen van Europa.
S. FRANCISCI CAPO, hoog voorgebergte in zuidAmerica , 't welk zich ten noord-wellen in Mar del
S, ESTAVAN D'ACOMA , zie Acoma.
S. ESTAVAN DE GORMAS, kleine itad aan de ri- Zur uitftrekt.
vier Douro in oud-Kaftilien , benevens een klein
SAN FRANCISCO (CABO DI) voorgebergte aan de
graaffchap van den zelven naam, den hertog van zuidlyke kuil der Caffers in Africa.
Efcalona toebehorende.
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, een kleine ftad
S. ESTIENNE DE FÜRENS , kleine ftad aan de klei- in de audiëntie van Mexico in noord-America.
de rivier Furens in het landfchap Forez, 10. mylen
SAN FRANCISCO, R I O DE SAN FRANCISCO, P A van Lion; men maakt hier goed geweer en mes- RAPITINGA, grote rivier in Brazilien in zuid-AmeIe n.
rica, die in de onbekende Zuidlanden ontfpringt,
St. EUSTACHIUS EYLAND , een van de Antillifche en zich in de Braziliiche-zee itorr.
ST. FRANCOIS XAVIER, zie Agrtgan.
eylanden Barlovento in noord-America. Het hoort
S. GABRIEL, een van de Azonfche eylanden.
de Engelfchen t o e , die het 1690. de Franfchen afgenomen hebben.
S. GALL, middelmatige maar volkryke koopftad
SAN FANGON, kleine ftad en flot aan de rivier aan de rivier Steinach in de abdy van St.Gal, daar
inzonderheid veel linnen gemaakt word,is niet groot,
Cea, in het koningryk Leon.
S. FE , de hooftftad en reiidentie plaats van den maar welgeboud en wel bewoont. T o t deze abdy
Spaanfchen gouverneur van nieuw-Mexico, in de behoort een vierdedeel van de ftad, evenwel is dat
provintie Veragua, in noord-America , daar een met een eigen muur omringt. De inwoners zyn
fmelt-huis tot het zilver is, dat daar rontom gegra- van den hervormden godsdienft , en zy is een republiek , die niet onder het gebied des abts ftaat, maar
ven word.
SANTA F E , kleine ftad in het koningryk Grena- met de cantons Zurich, Bern, Lucern , Zweits,
Zug en Glaris zedert 1402. afzonderlyk in verda , aan de rivier Xenil.
•SANTA F E , kleine ftad in Paraguay, in de pro- bond ftaat. De vorftlyke abdy St. Gall is een
vintie Rio de la Plata in zuid-America, daar de ri- landfchap in Zwitzeriand, die, als men 'er het daar
toe behorende graaffchap Toggenburg onder bevier Saracjiïlo in de grote rivier Plata valt.
SANTA FE D'ANTIOCHIA , kleine ftad in Popayan, grypt, tuflehen het meir van Conftans,Turgow en
de cantons Zurich en Appenzell legt. De abt van
san de rivier St. Martha in xuid-America.
SANTA F E DE BOGOTA , de hooftftad van het Sr. Gall houd zyn vorftlyk hot te Wyl in Turgow,
nieuwe koningryk Grenada, aan de rivier Pati in draagt zyn abdy van den Roomfchen keyzer ter leen,
Terra Firma in zuid-America, daar fchone en ryke maar ftaat ook met de Zwitzers in verbond, en de
Smaragd-mynen gevonden worden. Zy heeft een vier cantons Zurich , Lucern , Zweits en Glaaartsbisdom en een hoog gerechtshof, wiens preïl- ris zenden als befch erin heren des kloofters van St.
dent te gelyk gouverneur van gemelde koningryk Gall een landshooftman naar W y l , daar hy twe jaren zyn verblyf houd, en dan afgeloft word. De
is.
SANTA FE DE GRANADA, ftad in nieuw-Mexico, vorige abt heeft enige jarei> met de inwoners van
aan de rivier Nort in noord-America. Zy legt van het graaffchap Toggenburg zware gefchillen gehad,
alle Spaanfche colonien het verfte naar 't noorden, willende dat deze hem alleen voor hun heer zouen heeft een bisdom, onder den aartsbiffchop van den erkennen, waar toe zy niet hebben kunnen beiluiten, maar zich hevig tegen den abt, toen hy
Mexico behorende.
S. FELICE , een verweerbare plaats en poft in het 1704. enige verandering in religie-zaken zocht te
Spaanfche koningryk Leon, die de Marquis deBay maken, aangekant, zyn ook in hun aanflagen van
de gereformeerde cantons Bern en Zurich onderin het jaar 1707. vermeefterde.
SANT FELICE, kleine beveiligde ftad aan de gren- fteunt, waar tegen de abt de Catholyke cantons op
zen van het vorftendom Mirandoia, in liet hertog- zyn zyde had, zo dat het eindelyk anno 1712. tuf-.
fchen beyde partyen tot een Moedigen oorlog uitdom Modena,
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barfie, waar in de Gereformeerde cantons Bern en Wilhelm, deszelfs ftichter, met een groot feeft inZurich gelukkige progreiTen maakten, het gantfche geweyd is.
land van den abt van St. Gall innamen, en de Ca- S. GEORGENBERG, JERGENBERG , Benediktyncr
tholyken dermaten in 't naauw brachten , dat zy abdy in Tyrol op een hoge rots , in het beneden
zich door bemiddeling der onpartydige cantons tot Innthal gelegen.
een minlyk verdrag moeiten laten vinden, en daar
S. GEORGENBERG ,kleine ftad in opper-Ongaryen
i n aan die van Bern en Zurich veel voordelen in- in, het graaffchap Zips.
ruimen, gelyk dan ook op den 10. aug. 1711. een S. GEORGENBERG , zie Georgenberg.
algemene vrede gefloten, en de ftryd met den abt S. GEORGEN-EYLAND, een van de Azorifche ey~
van St. Gall weer tot een minlyke onderhandeling landen in de Atlantifche-zee, dat 12.mylen langen
moeit gebracht v/orden, en in Mey 1714. te Ror- 2, breed is. Het hoort de Portugezen toe en is vol
fchack een Interims-vcrgelyk met hem getroffen boflehen en bergen. Inzonderheid waft hier veel
wierd. Eindelyk Itierf deze woelige abt 1717. in cederhout, dat van de daar wonende kunftenaars
ballingfchap in Duitsland, en in zyn plaats quam de fterk bearbeyd word.
vreedzame Pater Jofeph, uit het geilacht van Ru- S. GEORGEN SCHILD, noemen zich de ridders in
dolph, en geboortig van Laybach uit Karinthien, Zwaben , die te zamen in een verbond getreden,
waar mee de munniken van de abdy een verdrag in de 14. eeuw opgekomen zyn, en St. Joris in
aangongen, dat hy zonder hun toeftemming geen hun banier voerden, 't welk de Bohemen niet toeoorlog "noch vrede fluiten, noch andere wichtige laten wilden , en alzo tot dit verbond aanleyding
•zaken ondernemen zou. Hier op zyn eindelyk de gegeven hebhen. Naderhand in de 15de eeuw,
vredes-onderhandelingen den 6. Januari 1718. te Ba- toen het vuiftrecht grote on ruft in het ryk maakte,
den begonnen, en den 15. Juni gefloten, waar in heeft zich de Frankifche en de Elfafche ridderfchap
alle de rechten benevens de vrye oeffening van Gods- met deze verenigt, in 3. claflen verdeelt , en een
dienft der Toggenburgers bekrachtigt , en den abt directeur, zekere rechters, Auftregen genoemt, en
2,yn landen weer ingeruimt wierden.
raden onder zich verkoren. Dit verbond is van
S. GALMIER, kleine ftad in het landfehap Forez, het zogenaamde Zwaabfche verbond gants onderin het hooft-gouvernement Lion, daar een aluin fcheyden, en is ten tyde van Kar el V. weer op*
bron is.
gehouden.
SAN GAVINO , haven , benevens een kerk in
S. GEORGE RIDDERS, zie Ridders van St. Geor*
Sardinien, aan den mond van de rivier Torres
S. GEMINIANO ; een Toskaans fteedje , den groot
S. GERGEAU, kleine ftad in de Franfche provinBertog van Florencen toekomende.
tie Orleanois aan de rivier Loire, waar over daar
S. GEN AIS , eyland, of liever fchier-eyland in Pro- een ftene brug legt.
vence, tuilchen de Middelantfche-zee, en de zee S. GERMAIN, of S. GERVAIS, Savoois vlek aan
van Martigues.
den kleinen S. Bernhards-berg. Een ander van
S. GENIS D'HOSTE, of D'AQUSTE , een Savooifch den zelven naam legt in het dal Perufa , en noch
fteedje tulfchen Pontroilin en Courdon , daar zich een ander by St. Ya, niet ver van VercellL
de Guyer in de Rhone ontlalt.
S. GERMAIN, vlek in Cornwal in Engeland, óic
S. GEORG , grensvefting in het Windifche land in zitting en ftem in 't parlement heeft, en 2. gede©pper-Ongaryen. Daar legt noch een andere plaats puteerden daar heen zend.
van dezen naam dicht by Canifcha, gelyk ook noch
S. GERMAIN DE PREZ , abdy in Vrankryk.
een 2. mylen van Presburg , dat een fteedje en
S. GERMAIN EN LAYE, vlek op het eyland van
Hot is.
Vrankryk aan de Seine, tuflehen Parys en Poiffi,
S. GEORGE, zie Maderafpatan.
by het woud Laye, 4. Franftche mylen van Parys,
S. GEORGE, voorname Benedidyner nonnen-ab- en is de jaarlykfche kermis aldaar beroemt. Daar
dy in Karinthien op een vetmaaklyken heuvel, tul- is een koninglyk paleys, waar in de weduwe van
fchen twe fchone bogaarden geboud.
den overleden koning van Engeland Jacob II. MaS. GEORGE DELLA M I N A , vlek , haven en fort ria Beatrix Eleonora genaamt, en een dochter van
aan de goudkuft in Guiné in Afnca, tuflehen Caap hertog Alphonfus II. van Modena gerefideert heeft,
Corfo, en de Caap met drie Punten. De Hollan- en den 8. Mey 1718. geftorven is. Deze plaats is
ders hebben deze plaats i n , die zy den Portugezen ook deswegen beroemt , wyl de voorige koning
ontnomen hebben.
Lodewyk XIV. Anno 1638. aldaar geboren , en
S. GEORGEN , Wurtembergs kloofter in het Zwar- 1679. tulfchen Vrankryk , Zweden en keur-Brante-Woud, 2. mylen van Rothweil, was voordezen denburg een vrede alhier gefloten is.
van de Benediktyner-Orde.
SAN GERMANO, kleine rivier in Terra di Lavoro
5. GEORGEN, fchoon marktvlek in Attergow in in Napels, die zich in de rivier Gatigliano ontlaft
S. GERTRUYDENBERG, zie Gertmydmberg,
opper-Ooftenryk, by het ilot Kogel.
S. GHISLATN, zie S. Guïfiain
S. GEORGEN AM SEE , klein nieuw aangelegt Bareutfeh fteedje aan een meir, dicht aan de refidenSAN GIAON, welbeveftigt vlek in Portugaal, aan
tieBareuth, dat anno 1705. den 16. November , den mond van den Taag. Deze plaats is genoegfcynde den geboorten-dag van den Bareutfchen erf- zaam de fleutel van Liflabon.
prins , naderhand regcrenden markgraaf George
S. GILLES , kleine ftad niet ver van de Rhone in
ne-
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ïn de vtiift door de bontgenoten verovert; ö b ï iaS
dien tyd weer enigermaten beveiligt , en in den
Utrechfchen vrede Anno 1713. aan de Hollanders
ter gunfte van den keyzer overgelaten, dien het
ook naderhand in den Badenfchen vrede 1714. ingeruimt is. Hier is ook een ryke abdy van den H ,
Guiflain, waar over de abt in geeftlyke en wereldlyke zaken te gebieden heeft
ST. H E E R I , ftad in neder-Languedoc in het bisdom van Beziers, 7. mylen ten noord-ooften van
* S.GIORGIO MAGGIORE, is een eyland in de golt Narbonne.
ran Venetien, dicht by de itad Venetien. De va- S. HEER ENEERG , zie Herenberg,
S. HELENA, een eyland in de golf van VenetienJ
ders Benediktynen bewonen het , en hebben 'er
een kloofter dat een van de ryktte en fchoqpite gants dicht by Venetien. Het is wel klein» maar
van Italien is. De kerk aldaar is zeer prachtig, en vermaaklyk en vruchtbaar. De paters Olivetanen
daar leggen verfcheyde Doges van Venetien in be- hebben 'er een fchone kerk en kloofter,
graven, gelyk men ook voorgeeft dat het lyk van S. HELENA, flot en heejlykheid in opper-Crain,
de ridders van de Duitfché orde te Laybach toekoSteven den eerften martelaar daar ruiten zou.
S. GiovANNi,*kafteel in 't hertogdom Piacenza, mende.
ST.HELENA, een klein eyland in de Ethiopifche'niet ver van de rivier P o o , drie mylen van Piacenzee in Africa, 't welk de Engelfchen bezitten, en
ï a , is 1701. van de Franfchen wat gefortificeeit.
S. GUILÏO, klein eyland op het meir van Orta het fort van St. Helene daar opgeboud hebben. De
ïn het hertogdom Milaan, 't welk onder het gebied Ooft-Indifch-vaarders ververffchen zich hier in 't
gemeen, en nemen verfch water in, waarom zy
van den biffchop van Novara itaat.
S. GOAR , S. GEWER , kleine ftad in het neder- het ook de herberg van de zee zyn gewoon te noegraaffchap Catzenellebogen aan de overzyde van den men , en het heeft niet over de tien mylen in den
.khyn. Zy is beveiligt, hoort den landgraaf van omtrek. Een ander eyland van St. Heleen vind
Heflen-Rheinfels t o e , en word door de veiling men tuilchen dit en de kuiten -van Angola en Ma»
taman, 't welk Nieuw St. Helena genoemt word,
Rheinfels gedekt.
S. GOARSHAUSEN, kleine ftad aan dees zyde van en noch een ander eyland van St. Helena by En«
den Rhyn,in hetneder-graaffchap Catzenellebogen, geland s 't welk een van de Sorlingfche eylanden
tegen over St. Goar, en zy word door het fterke is.
ST. HEIENA'S VOORGEBERGTE, legt aan de kuil
en op een hoge rots geboude flot, de Gat genaamt, van Quito in Peru in zuid-America.
befchut
ST. HELENE DU L A C of S T . HELENE AAN DE
S. GOTHARD , ftad benevens een ryke abdy aan ZEE, een Savooifch vlek dat door een grote weyde
de Stiermarkfche grenzen in neder-Ongaryen, daar van het flot afgezondert word, van welke weyde
de rivier LaufFnits in de Raab valt, en daar de reeds de helft onder Dauphiné behoort
Chriftenen in Juli 1664. een grote overwinning op
S. HILAIRE , een van de Pithyufifche eylanden
de Turken behaalden. De tegenwoordige abt al- in de Middelantfche-zee, dicht aan het eyland Y*
daar is zedert Anno 1719.de graaf en cardinaal van vica by Spanjen.
Althan, biffchop van Waitfen, voor dezen keyzerS.HiPoLYTE,ftad in de opper-Elfas, aan de Lot-'
iyke onderkoning te Napels.
teringfche grenzen, die de koning van Vrankryk
S. GOTHARBSBERG, beroemde berg op het Al- Anno 1714. den hertog van Lotteringen afgeftaan
pifche gebergte aan de grenzen van Zwitzerland, heeft.
liet Wallifer- en Graauwbundter-land, tuflchen het
S. HONORATUS EYLANDEN, zie Lerins.
hertogdom Aofta en de provintie Velay. De berg
S. HUBERT, ftad en abdy in 't hertogdom Bouil*
de la Fourche is een ftuk van dezen hogen berg, Ion, in 't bisdom Luik.
en op den zelven ontfpringen de Rhyn, de Ruil,
S. Hu BES , zie SetHval.
de Aar, de Rhone, en de Teiïn.
S. JACOBI, abdy in Hifterryk, in 't Caftuaanfche
S. GUELFO, flot aan de rivier Taro in het her- gebied, 2. mylen van St Veit aan de Pflaum, de
togdom Parma in Italien , anderhalf myl van de Auguftyners aldaar toekomende.
Itad Parma, 't welk van de party der Guelphen,
S. JACOBI , zie st. Jago,
die in de hiftorie zo beroemt is, geboud en alzo
S.JACOBS EYLAND, een van de eylanden van Sa~
genoemt is.
lomon, in de Stille-zee in zuid-Am erica.
S. GUISLAIN, kleine ftad benevens een abdy in
S. JACOBS RIDDERS, zie Ridders van S. Jacob,
Henegouwen, aan de rivier Haine, 2. mylen van
S. JACOB VAN COMPOSTEL , zie Compoftet.
Mons, wierd Anno 1708. van de geallieerden met
S. JAGO, is een der grootfte en aanzienlykfte ey«
lift verovert, maar kort daar op van de Franfchen landen van Capo Verde in Africa, legt in de Atweer ingenomen. Zy hoorde voor dezen de Span- lantifche-zee, heeft twaalf mylen in de lengte, en
jaarden toe,en haar veitingwerken zyn Anno 1677. hoort de Portugezen toe. Het heeft 2. havens ,
van de Franfchen geflecht. In het jaar 1709. wierd waar van de eene Praga, de andere Porta Revora
deze plaats na denflagby Bleaugies met den degen
Corca

neder-Languedoc, is een groot-priory van de MalÊriefer orde
' S. GIVRGIO, fraaie ftad met een fchoon flot in
de provintie Canavefe in Piemont. Zy is een graaf
onderworpen, die zich di San Giorgio fcnryit, en
dezelve van Savoyen ter leen draagt. Zy legt tusfrben twe kleine rivieren, niet ver van de rivier
C>ro en word gemeenlyk tot onderfcheyd der ancknTfteden , die dezen zelven naam voeren, S.GiorFK^Vcanavefe genaamt.
_
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Corca hiet. Ü£ hooftftad van dk eyland hïet ook
St.Jago en heeft een eigen biflchop, die onder den
aartsbiflchop van Lifïebon ftaat, en over de andere
cylanden te gebieden heeft. Op dit eyland is een
goede veiling, Porto de Canifos genoemt,en noch
een fteedje dat St. Thomas hiet.
S. JAGO, grote rivier in zuid-America in de provintie Quito, deelt zich in verfcheyde armen, en
valt in de Mar del Zur.
S. JAGO CAVALLERO, kleine ftad op het eyland
S. Domingo in noord America.

J6$

S. JAN, eyland in nieuw-Vrankryk,aan den zeeboezem van S. Laurens in noord-America , daar
de Franfchen enige Colonien hebben.
S. JEAN , rivier in nieuw-Vrankryk in noordAmerica , die zich in de Franfche Baai ontlaft.
S, JSAN D'ANGELI , of D'ANGERI , ftad aan de

rivier Bontonne in Saintonge. Haar veftingwerken
zyn geflecht.
S. JEAN DE LAUNE , kleine ftad aan de Saone ia
't hertogdom Bourgundien.
S. JEAN DE L u x , ftad in het landfchap Labour in'
S. JAGO DE CACEM , itad op een berg in de Por- Gafcogne, in het kleine landfchap Ie Pais des Bastugeefche provintie Alentejo, anderhalf myl van de ques, aan den mond van de rivier Urdacary, daar
zee.
zy in dé Gafconfche-zee valt. Men boud'er ('diepen*
S. JtAN DE MAURIENNE , kleine en ope maar
SANT JAGO DE C H I L I , hooftftad van het landfchap Chili, aan de rivier Maixo in zuid-America. fchone hooftftad van het graaffchap Maurienne in
Zy is taamlyk groot en volkryk, en de refidentie Savoyen, aan de rivier Are, benevens een bisdom,
des gouverneurs, als ook van de hoogfte rechtbank dat onder den aartsbiflchop vanVienne behoort. De
van gants Chili. Haar bisdom hoort onder den aarts- biflchop bezit verfcheyde aanzienlyke leengoederen
van den hertog van Savoyen, en heefi den titel
biflchop van Lima.
SANT JAGO DE CUBA, kleine ftad aan de kuft van van graaf. De ftad voert de beyde vingers van
het eyland Cuba in noord-America, benevens een St. Jan in haar wapen, wyl men zegt dat dezelve
grote haven , die door een citadel gedekt word. daar in de hooftkerk van St. Jan bewaart worHaar bisdom hoort den aartsbiflchop van St. Do- den.
mingo.
S. JEAN PIE DE P O R T , kleine ftad aan de rivier
SANT JAGO DE GUATIMALA, ftad in de provintie Neve in Gaicogne in neder-Navarre. Zy is fterk
en aan de rivier Guatimala in nieuw - Spanjen in zo wel Wegens haar legging op een berg, als ook
noord-America. Zy heeft een Univerfiteit , een wegens haar vefting-werken.
S. ILDEFONSE, koninglyk ktftflot in nieuw-Caftionder den aartsbiflchop van Mexico behorende bisdom, en een audiëntie , wiens rechtsgebied zich lien in Spanje, daar zedert 1721. een fchoonPaleys
over 7. grote provintien uitftrekt. Zy is ook de re- benevens voortrerTelyke tuinen en fontein-werken
fidentie van den general-gouverneur dier provintie;, aangelegt zyn.
S. JOB , kleine ftad en fterk flot dicht by Zeckeldie onder geen Onder-Koning Haat.
S. JAGO DE LEON , ftad in het. landfchap Vene- heid in opper-Ongaryen, in het graaffchap Kali, 3.
zuela in zuid-America, 7. mylen van de golf van mylen van Groot-Waradeyn.
ST. JOHANNES, marktvlek en heerlykheid by de
Mexico.
SANT JAGO DEL E S T E R O , ftad in zuid-America, rivier Timao, die hier op den Karft in neder-Crain
in het landfchap Tucuman, aan de rivier Eilero, ontfpringt, den graaf van Thurn en Valfafïina toedaar deSpaanfche gouverneur van Tucuman woont. behorende.
SANT JAGO DE LAS V A L L E S ,

kleine ftad m de

S. JOHANNES LATERANENSIS, zie Lateranurn.

S. JOHANNIS AM FELSEN (dat is aan de rots) een
audiëntie Mexico , in het landfchap Panuco, aan
oud beroemt Benediktyner- kloofter niet ver van
de rivier van dezen naam in noord-America.
S. J^GO Dl COMPOSTELLA, ZJC Compoftella.
Beraun in de Pbdwerther-kreits in Bohemen.
S.JAMES, ZO hiet het koninglyke paleys te WeftST. JOHANNIS CHRISTENEN, zie Johanniter-Chrismunlter, waar in na 't afbranden van 't llot White- tenen.
hall zedert 1694. de koningen van Engeland en in- S. JOHANNIS D E I FRATRES, zyn Munniken in de
zonderheid koningin Anna gerelideert hebben, 't Is katholyke kerk, die Aelmoezen voor de zieken ineen oud gebouw en niet zonderling groot, maar zamelen , een rok van afchverwig laken dragen, en
heeft een treflyk park met fchone wandeldreven, den regel van St. Auguftyn volgen.
S. JOHANNIS DE POENITENTIA EREMITJE , zyn
dat St. James Pare genoemt word, en waar in allerly wild gedierte , inzonderheid harten te vinden munniken of Heremyten in 't komngryk Navarre,
xyn. Maar de tegenwoordige koning houd zyn hof niet ver van Pampelona, die een zeer ftreng leven
In Whitehall, na dat dit flot voortreflyk weer op- leyden, een hout kruis aan den hals en een gelen
rok dragen, ook lang onder den biflchop van Pamgeboud is.
S. JAMES, kleine beveiligde ftad op het eyland pelona geftaan hebben, tot paus Gregorius hen daar
Barbados in weft-Indiên, zy hoort de Engelfchen van ontflagen heeft.
S.JOHANNIS-STADT, kleine ftad aan den rechten
toe,
S. JEAN , haven op het eyland Terreneuf in noord- oever van de Sar, in het graaffchap Sarbruck, teAmerica , v/aar in meeft Engelfche ichepen leggen. gen over de ftad van dezen naam.
S. JOON, zie S. Jean.
Zy wierd 1708. van de Franfchen verovert, maar
S. JOHNS PoiNT, is de uiterfte punt van het ko€>ok 1709. weer verlaten, na dat zy deze plaats te
voren gebrandfehat, de veftingwerken geflecht, efl n i n g ^ Ierland ten ooften, in het graaffchap Dow-
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S. JOHNS T O W N , de voornaamfte

Had in het

graaffehapPertsliire in noord-Schotland aan de rivier
Tay.
S. JÖRGENBERG , heerlykheid en oud flot in neder-Crain, 5. mylen van Laybach, den graaf van
Gallenbers; toekomende, die hier een nieuw flot,
Gallenhof genaamt, gcboud heeft.
ST.JÖRCENST^DT, berg-fteedje in de Satzerkreits
in Bohemen, dat een goede tinmyn heeft.
S. JOYK£, Savooifch berg-fleedje in Faucigny in
Italien.
S. ISABELLE , ftad op het eyland S. Thomas by
Africa* de Portugezen toekomende.
S. ISABELS EYLAND, legt in de Stille-zee, en is

het grootfte van de Saiornons eylanden in zuidAmerica.
SAN JUAN , eyland in de Indiaanfche-zee , en
een van de Phiiippynfche eylanden in Azien. Het
is de Spanjaarden niet meer onderworpen.
S. JUAN DE PESQUERA, klein vlek in de provintie
Beira in Portugaal, aan de rivier Douro.
S. JUAN DE PUERTO R I C O , een van de grootfte

Amillifche eylanden in America, in de Mexicaanfche-zee, dicht by Hifpaniola gelegen , dat anno 1493.
van Columbus ontdekt , en zedert 1510. van de
Spanjaarden bewoont word. Het is ryk van zuiker,
en zout, en heeft voor dezen ryke goud en zilvermyhen gehad, maar die door de Spanjaarden braaf uit
geput zyn, evenwel vind men noch goud zand in
cie beken. Men zegt dat het daar en boven een
vruchtbaren grond en gematigde lucht heeft. De
hóoftitad voert den zelven naam, legt noortwaarts
op een klein eyland, 't welk een rotfig voorgebergte , Puente d'Aguilar genaamt, met het grote eyland verenigt. De haven aldaar is goed , die aan
den ingang van.de op een hoogte leggende veiling
Mono Epinado befcluit word,en waar in de grootfte gallioenen veilig leggen kunnen. Behalven dat
is zy de gewoonlyke reildentie plaats van den Spaanfchen gouverneur, als ook van een biflchop , die
een fuSragaan van den aartsbiflchop van St. Domingo is.
S. JUAN DES ALFACHES, ALFAQS, fterk flot en

S. LAMPRECHT, heerlyk Benediktynër intinnilefl
kloofter in opper-Stiermarken.
S. LAURENT, een hooggelege plaats in Franche
Comté , wiens rechtsgebied zich zeer wyd uitftrekt.
S. LAURENTS , ftad met een muur omringt in
Provence, daar prins Eugeen, toen hy 1707. met
zyn leger in Vrankryk indrong, de eerfte reys zyn
hooftquartier had.
S. LAURENTS, voorgebergte in zuid-America, iade provintie Quito, ftrekt zich ten weften in de:
Mar del Zur uit.
S. LAURI NTS EYLAND, zie Madagafcar.
S. LAURENTS VLOED, zie Canada.

S. LAZARUS ORDE , zie Ridders van St. Lazarus]

SANT L E O , kleine ftad in 't hertogdom Urbino
op een berg in den kerkelyken ftaat in Italien. TLj
heeft een bisdom, dat onder het aartsbisdom Urbino behoort.
S. LEONARD , kleine ftad in de FranfTche provintie Limofin , benevens een ryke abdy.
SAN LEONARDO, rivier in Val di Noto in Sicilien, die zich in de golf van Catanea. ftort..
S. LEONARDO, fchone en ryke abdy in Aputten,
in 't ryk van Napels, die paus Clemens XI. in 't
jaar 1712. aan zyn neef den cardinaal Albani na de
dood van den cardinaal van Tournon vergeven
heeft,
S. LEONHARD, kleine ftad in Karinthien, den biffchop van Bamberg toekomende, die daar een fchooa
flot heeft.
S. L I C E R , of LIZIER DE CONSERANS, hooftftac!

van het landfehap Conferans in Gafcogne.
ST.

LODBWYKS ORDE ,

zie Ridders van den H*.

Lcdezvyk.

S. LORENZO, kleine pauslyke ftad in het erfdeel
van S. Pieter in Italien. Men vind 'er een ryke
abdy, die jaarlyks 4000. fcudi opbrengt, welke paus
Klemens XI. zyn neef Don Alexandro Albani in 't
jaar 1717. opdroeg.
SAN LoRENzo,ftad aan de bron van de rivier Lemo
in litrien, de Venetianen toekomende.
S. L O R E TT o , Zie Loreito.

gewichtige pas naar Valentia in Catalonien, by den S. L o u i s , een eyland midden in de rivier Senemond van de Ebro, aan een voorgebergte van da\ gal in Nigritien, niet ver van daar zy in de zee
zelven naam, 2. of 3, mylen van Tortofa , wierd valt in Africa. Het hoort de Franifchen toe,wier
anno 1708. van het Franfch-Spaamche garnifoen compagnie aldaar haar magazyn en commandant
van Torioia overrompelt , en cioor brand geiui* houd y en een groten handel met de Negers dry ft,
lieert.
SAN LUCAR DE BARRAMEDA, goede haven en
SAN JUA^ DE ULHUA , kleine ftad in de audiëntie koopftad benevens een flot aan den mond van de
van Mexico in noord-America , in de provintie Guadalquivir in Andalufien. Men noemt deze plaats
Tlafcala aan de golf van Mexico,benevens een ha- den fleutel van Seville, wyl geen fchip naar Sevilven daar alle knepen inlopen, die uit Spanje naar Ie kan komen, ten zy men het voor by San LuMexico zevlen.. '1 Is een ryke koopftad, heeft aan car de Barrameda laat palieren.
de haven eenfterke citadel op een rots ^ en men SAN LUCAR DE GUADIANA , veiling op een hc=*
noemt deze itad ook dik wils Vera Crux.
gen berg in Andalufien aan. de Guadiana, 4. mylest
S. JULTEN , rad in het Franfche landfchap Limo- van daar zy in de zee valt.
S. LUCAR LA MAJOR r kleine ftad in Andalufien,
fin 4. mylen van de hooftilad Limoges,
S.JvsTI,fchoon kloofter in 't Spaanfeh Eilrema- aan den oever van de rivier Guadiamar ? 6, mylen.
iura, waar in keyzer Karel V. in 't jaar 1558. ge- van Seville.
SANTA LUCIA, kleine ftad benevens den titel van
t o r ven is,
S. LAMPRECHT, aanilenlyk juffren-kloofter, een een hertogdom, in Val di Demona in Sicilien, %*
mylen van de hooftftad Meffina.
Hiyl achter Neuitadt aan de Hart gelegen,.
$2*

SANV
S t . LÜCÏA'S EYLARD, een van de AtitiHifehe*ey-

landen Barlovénto in noord-America, in de Noordzee , de FraniTchen toekomende. Het legt 30. myl.
van het eyland Barbados , is vruchtbaar van hout
Bat tot den fcheepsbouw gebruikt word , heeft 2.
hoge bergen, en veel fpringbronnen, en werd van
de Engelfchen en Hollanders fterk bezocht.

SANTA MARÏA , kleine veiling aan de golf van
Spezza in 't Genueefche gebied in Italien.
SANTA MARIA DH GUADALUPE, kleine ftad in' *t

Spaanfche Eftremadura, aan de Kaftfliaanfche grenzen. Hier is een beroemde bedevaart naar een Marie-beeld.
SANTA MARIA DEL DRAGONA , vorftendom ia

S. LUCIA's EYLAND, een van de eylanden van Terra di Lavoro in 't ryk van Napels.

Capo Verde in Africa. Het hoort de Portugezen
tóe, en word door Negers bewoont.

SANTA MARIA D^L P O R T O , zie Jaguana,

SANTA MARIA D'OROPPA, is een zeer fchonc
SAN LUIS DE MARAGNAN , kleine Had in Brazi- kerk op ket gebergte Oroppa in Piemont, daar veel

lien, in zuid-America, op het eyland Maragnan, mirakelen gezegt worden te gefchieden.
lioort de Portugezen toe , en heeft een biflchop
SANTA MARIA DI LEUCA , zie Maria de Leudie onder den aartsbiffchop van San Salvador be- ca,
hoort.
S. MARÏAL DE MERCED-E FRATRES, zyn munniSAN LUIS DE ZACATECAS, ftad in de audiëntie ken in de Roomfche kerk , dié ten tyde der Savan Guadalajara, in noord-America , en de hooft- racenen in Spanjen zyn opgekomen, en de gevanItad van de provintie Zacatecas. Zy heeft ryke zil- gene Chriftenen uit de handen der ongelovigen veryermynen.
loflen moeten. Hun ftichter was koning Jacob van
S. MACAIRE , kleine ftad aan de Garonne in Guien- Arragon Anno 1218. en daar van daan dragen de
tie.
munniken een fchildje op hun borft , waar op boS. MAIXANT , kleine ftad aan de rivier Seure Ni- ven een wit kruis in een rood veld, en onder het
wapen van Arragon ftaat. Hun overige kleding is
cortoife in Poitou.
S. MALO, ftad op het kleine eyland S. Malo, in wit.
de Franfche provintie Bretagne, 't Is een ryke en
ST. MARIA'S EYLANDEN vind men vier , naamwel beveiligde koopftad, en zy heeft voor aan haar lyk een onder de Sorlingfche by Engeland, 't welk
dam een goed fort, benevens een goede haven en onder die het voornaamfte is; een onder de Azorièisdom, onder den aartsbiffchop van Tours' ftaan- fche; een by de kuft van Madagafcar aan de ooftde. In de voorgaande Franilche en Spaanfche oor- zyde; en een onder de Philippynfche, 't welk S»
logen was het een fchuilplaats der Franflche zeero- Maria de la Parilla genoemt word. Zy zyn alle
vers, diQ vlytig op de Hollandfche en Engelfche klein.
fchepen paften, en hun pryzen hier plachten op te
S. MARIE FOUT, legt aan de linke zyde van de
brengen.
Schelde in Vlaanderen, niet .ver van Antwerpen,
SANT MANGO, vorftendonv, benevens een ftad het huis van Ooftenryk toekomende.
van den zei ven naam in 't koningryk Napels , in.
S. M A R I N , zie San Marino,
•het landfchap Principato citra.
S. MARIN DE V A Z , eyland in de Ethiopifche-zee
S. MARCELPN, kleine maar volkryke ftad inDau- in Africa, niet ver van de Caap van Goede Hoop,
phiné in Vrankryk.
is onbewoont, en zeer bergachtig.
SAN MARCO, ftad in Calabria citra in Napels beSANTA MARINELLA, vlek en kleine haven in het
nevens een bisdom , onder den aartsbiffchop van erfdeel van St. Pieter, in den kerkelyken ilaat in
Cofenza behorende.
Italien.
SAN MARCO, kleine ftad in Val di Demona in
SAN MARINO , kleine vrye republiek in Italien in
Sicilien.
't hertogdom Urbino gelegen; zy beftaat uit de ftad
S. MARCUS RIDDERS , zie Ridders van S, Marco, Marino benevens zeven andere plaatzen , welke zyn
S. MARGARETHA , kleine ftad in opper-Ongaryen, de kaftelen Pennarofta, Cafolo, Serravalle, Faëta3. mylen van Zeckelheit.
n o , Mongiardino, Fiorentino, en het vlek Piagge.
.S. MARGARETH'A-RIVIER , is een grote rivier in Deze ftad, welke een flot heeft, legt op een berg
nieuw-Vrankryk in noord-America , die zich in en is beveiligt. De voornaamfte overigheids perden mond van de rivier van St. Laurens ontlaft.
fonen zyn Capitani, die tweemaal 's jaars verandert
SANTA MARGARITA , eyland in de Tofcaanfche- worden, 't getal der inwoners ftrekt zich omtrent
aee, den groot hertog van Florence toekomende, op 6000. man uit, en zy word darorn maar laReen word van de Italianen la Gorgona genoemt.
publichetta (het republiekje) genoemt > hoewel zy
S. MARGARITEN EXLANB , zie Ha zen-Eyland,
haar vryheid zo hoog acht, dat zy zich verftout de
S. MARGRETHEN, kleine ftad in 't hertogdom republiek van Venetien met den naam van Cariffi»
Holftein, in 't amt Steinburg, 2, mylen ten noord- ma Sorella (zeer waarde zufter) te «begroeten,
weften van Gluckftadt.
SANTA MARTHA , hooftft&d der provintie van Sta.
S. MARIA, kleine ftad in de provintie Panama Martha in zuid-America, aan de Mar del Noit,
in zuid-Am erica , de Spanjaarden toekomende aan daar zy een zeer grote en bequame haven en een
een rivier van den zei ven naam, die daar in den citadel heeft Haar biflchop hoort onder den aarts£ee-boezem van St. Michael valt.
biflehop van s.Fé de Bogota, en de ftad hoort den
SANTA MARIA , Jdein eyland by Italien , tegen Spanjaarden toe. y
de kullen van het koningryk Napels , waar onder
SANTA M A R T H A , of S. MAGDALENA, grote rit i e t o a i behoort, en het legt woeft,
vier in Zuid-Ainerica, die by de ftad Popayan ontE e e e e 2,
fpringt,
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S. MATTH^O , kleine ftad in 't Spaaufche koning^
fpringt , by de 400. mylen en in het koningryk
nieuw-Granada loopt, en eindelyk in Mar delNort ryk Valencia.
S. MATTH&US EYLAND , legt by Africa, onder
,valt.
SANTA MARTHA,GOVERNACION DE SANTA M A R - de linie, en hoort de Portugezen t o e , maar is onTHA, provintie in Terra Firma in zuid-America, bewoont.
SANMATTHEO, Spaanfche colonie en vefting in
tuflchen het nieuwe koningryk Granada en Mar del
•Nort. Zy Is ryk van citroenen, oranje-en granaat- noord-America,op de Ooftlyke kuft vanhetSchier'appelen, w y n , Brafiiienkout , goud , fmaragden, eyland Tegefta, in het landfchap Fiorida.
iafrieren, marmer en paarlen.
S. MAUR, koninglyk luft-flot op een heuvel , op
S. MARTIN , hooftvlek in het Mtfflher chft, m het eyland van Vrankryk , benevens een daar by
het landfchapje Valtelin in Graubundterlandt. Dicht gelegen vlek.
daar by is het beroemde MaiTnerbad.
S. MAUR , is een vergadering van B'enediktynet
S. M A R T I N , groot voorgebergte in noord-Ame- munniken in Vrankryk , die paus Gregorius XV,
rica, aan de vafte kuft , by den uitgang der Baay anno iózi.op 't verzoek van koning Lodewyk XIII,
van Campeche.
opgerecht heeft. Zy zyn in 6. provintien verdeelt,
S. M A R T I N , of S. M A R C , is een berg by Trier, en hebben een generaal-fuperior, zekere affiftenten
aan de overzyde van de Moezel, daar de brug uit en vilitateurs , houden alle drie jaaren een generaal
de ftad daar overgaat, welken de Franiïchen gefor- capittel, en leggen zich zeer op 't ftuderen en het
tificeert hebben.
onderwyzen der jeugt toe.
S. MARTIN , een van de Waldenzer Valeyen , den
S. MAURA, hooftftad van het eyland van den
hertog van Savoyem toekomende, daar in legt het zelven naam, die enigfins beveftigt, en tegen de
fteedje St. Martin, niet ver van Peroufe. In dit kuiten van Livadia gelegen is. Zy heeft-een aartsdal hebben de Waldenfers 3. gemeentens of kerken, bisdom, en de Venetianen hebben 1684. zo welde
naamlyk (1) die van Villa Secca, waar toe ook die ftad als ook het eyland verovert, maar beyde 1715,
van Faërto , Riclaretto, S. Martin, Boville , en toen de Turken gants Morea veroverden, verlaten,
,Traverfe behoren, (2) die van Maneglia, waar toe latende de veftingwerken in de lucht fpringen , en
men ook die van Salfa, Machlo, en Chiabrans telt. alzo is het weer in Turkfche handen geraakt. E(3) Die van Prali, waar toe ook die van Roderet venwel is deze plaats in 't jaar 1716. wreer door de
gerekent word.
Venetianen ingenomen,- en op nieuw weer gefortiS. MARTIN, ftad in opper- Ongaryen, in het graaf- flceert, dat de Turken, toen zy in April i7i7.een
fchap Turoch, aan de Waag.
fterken aanval op de vefting deden, niets uitrechten
S. MARTIN,een van de Antillifche eylandenBar- konden.
lovento in noord-America, de Franflchen en HolS. MAURA, LEUCADE , eyland van de Jonifchelanders toekomende.
zee, niet ver van Livadia in Griekenland, 't welk
S. MARTIN , een van de Sorlingfche eylandenby zedert 1684. de Venetianen toekomt, maar 1715.
Engeland.
van dezelve verlaten, en daarentegen door de TurSe M A R T I N , CAPO M A R T I N , voorgebergte in 't ken bezet is. Maar dit eyland is 1716. weer onkoningryk Valentia, 't welk zich by de 3. mylen der Venetiaanfche gehoorzaamheid gekomen , en
in de Middelantfche-zee uitftrekt.
in den Paflarowitfchen vrede 1718. aan deze repubS. MARTIN DE CR AU, Franflch e plaats in Proven- liek gebleven. Het is vruchtbaar van koorn,wyn,
ce, 4. mylen van Arles, waar by een fchoonolyvc- oly, citroenen, oranje-appelen, amandelen, enz. was
>voud is.
voordezen een Schier-eyland , maar is naderhand
S. MARTIN DE R E , vefting op het eyland R é , van het vafte land afgereten , waarom het tegenIn de Aquitaanfche-zee, tegen de Franfche kuiten, woordig met een brug aan het zelve gehecht
3. mylen van Rochelle.
word.
S. MARTINO, ftad" in de Napelfche provintie CaS. MAURIEE, kleine en fraaje ftad in Savoyen,
pitanata aan de Adriatifche-z.ee , heeft veel door in het graaffchap Tarentaife, aan den St.Bernhards
aartbevingen geleden.
berg en aan de rivier Ifere. Zy voert den titel van
SAN MARTINO, graaffchap en refidentie der uit- een markgraaffchap , en hoort de beroemde familie
geftorve graven van Bozzolo en S. Martino by Boz- de Chabot toe. Voor ruim dertig jaren is deze ftad
zolo aan de rivier Oglio.
door het invallen van een daar by gelegen berg zeer
SAN MARTINO, vefting aan de rivier Sieve in 't geruineert.
Florentyniche gebied.
S.MAURICE , kleine ftad en fterk flot in het Wal»
S, MARTINO, kleine Venetiaanfche ftad in 'tVe- lifer land aan de Rhone, met hoge bergen omringt.
roneefche gebied.
Het is een pas, en daar zyn warme baden.
S. MARTINSEERG, een fterk flot in neder-OngaS. MAURICE EN CHABLAIS, ryke abdy in de proiyen, niet ver van Raab.
vintie Chablais in Savoyen.
S. MARTINSKY, vlek, floten heerlykheid in de
S. MAURIÏS RIDDERS , zie Ridder-orde van St.
provintie Zeeland op het eyland ter Tolen, tot de Maurits.
ftrydige nalatenfchap des overleden konings Wilhelm
S. MAXENT, ftad benevens een abdy in het FranYan Engeland behorende.
fche landfchap Poitou, aan de rivier Seure NortoiS. MATTHAO, een Spaanfch kafteel in Fiorida, fe5 daar veel Sarge gemaakt, en goede handel gein aoord-America, aan de Mexicaanfche-z.ee,
dreven word,
S, M A -
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S. MAXIMIN» kleine ftad aan de rivier Argens in
Provence, in het bisdom van Aix.
S.M.ENEHouLD,ftad aan de rivier Aifne in Champagne en de hooftftad van het landichap Argone,
welke door een citadel, die op een naby gelegen
heuvel geboud is, gedekt word.
S. MICHAEL , ftad op het eyland Barbados in
fioord-America, die van de Engelfchen verovert is.
S. MICHAEL, fteedje in Vrankryk op een berg
midden in de zee, tuiïchen St. Malo en Avranches.
Niemand durft met geweer aan de plaats komen,
nitgezondert de koning en de prinflen van den
bloede.
S. MICHAEL, vlek in Normandyen op een rots,
benevens een abdy en een kafteel, waar van de
ridders van St. xMichael in Vrankryk hun naam hebben.
S. MICHAEL , twe (leden in noord-America in
aieuw-Spanje, waar van de eene in de provintie
Mechoacan, de andere in het landfchap Guatimala
by den uitloop van den ftroom Lempa legt. Noch
een van dezen naam legt 'er in zuid-America in Peru, in de provintie Quito, en word S. Michael de
la Ribera genaamt.
S. MICHAEL , kleine ftad in Lotteringen, in het
hertogdom Bar, ter rechte hand van de Maas.

SAN MIGUEL DE LA RIBERA, zï e S. Mtchad.

SAN MIGUEL DEL ESTI-.RO, ftad in het landfchap

Tucuman aan de rivier Eitero in zuid-America.
SAN MINIATO TEDESCO , kleine ftad in 't Flo-

rentynfche gebied, benevens een bisdom, onder
den aartsbiflchop van Florence behorende.
S. MoRiTs,een bad in Graauwbundterland.
S. NICLAS, voordezen een fterke plaats in opperOngaryen aan de Theifle.
S. NICLAS, voorname proosdy der reguliere canunniken, dicht aan de ftad Paflau.
S. NICOLAAS EYLAND, een van de eyianden van

Capo Verde in Africa; het word van Portugezen
bezeten, en heeft een goede haven, Porto de Perguira geheten.
S. NICOLAI , koopftad en haven in Mofcovien,
aan den linken arm van de rivier Dwina, daar dezelve in de Witte-zee valt, en aan den zeeboezem
van St. Niklaas. Voordezen was zy een grote
koopplaats, maar wyl het zand de haven zeer verftopt heeft, en in tegendeel de rechte arm van de
Dwina dieper bevonden wierd, is Archangel daar
door in opgang geraakt, en de koophandel .daar
naar toe verlegt,
S. NICOLAS, fraaje doch onbemimrde plaats in
Lotteringen , 2. mylen van Nancy aan de rivier
S. MICHAEL DE CLUSA , heerlyke abdy in Pie- Meurte.
S. NICOLAS, ftad in Vlaanderen in het land van
mont, dicht by de Claufe, waar van zy den naam
Waas, 3. mylen van Antwerpen , naar den kant
heeft.
S. MICHAEVLS-TOWN, ftad, benevens een citadel van Gent gelegen.
S. NICOLAS, grote haven op het eyland Cerigo
en een ruime haven op het eyland Barbados, aan
den zeeboezem van Carlifle. Zy is wel 'geboud , in den Archipel, de Venetianen toekomende.
volryk, dryft goede handeling, en hoort de En- S. NICOLAS, plaats in Beyeren, die na de in den
ban verklaring van den keurvorft aan het bisdom
gelfchen toe, die 'er een gouverneur hebben.
S. MICHIEL , of BEDELAARS SCHANS in Brabant -, PaiTau is overgelaten, maar in den Badenfchen vrede
1714. aan keur-Beyeren gereftitueert is.
legt niet ver van 's Hertogenbofch.
S. NICOLO, pauflyke ftad in de provintie BoloS. MICHIELE , klein vlek in 't Venetiaanfche gebied , dicht by Verona , daar een mirakuleus L. gnefe, 6. mylen van Bologna in ïtaèen.
SANT-OFFICIO, is het inquilitie-gerecht tegen de
Vrouwenbeeld is,
S. MICKIELSBERG , legt niet ver van Herman- kettery te Romen. Zie Inquijitie.
S. OMER , franfche ftad aan de rivier Aa in het
dad in Zevenbergen, op wiens hoogte een fterk en
graafichap Artois, is groot, fchoon en welbeveftigt,
aanzieniyk kafteel ftaat.
S. MICHIELS EYLAND , S. MIGUEL , een van de nademaal zy aan de eene zyde de rivier en een
Azorifche eyianden , 't welk het v-erfte van allen moeras, aan de andere een heuvel heeft met een
ten ooften gelegen is. Het hoort de Portugezen fterk ilot, en daarenboven met goede baftions, betoe, is in de 20. mylen lang, en met veel vlekken nevens ruime en diepe grachten omringt is. Zy
en woningen voorzien. De voornaamite ftad daar heeft een biiTchop , onder den aartsbiffchop van
op hiet Punta Delgata. Noch een eylané van de- Cambray ftaande.
SAN OSPITIO, veiling en haven in het graaffchap
zen naam legt 'er in de golf van Venetien, tegen
de kullen van Dalmarien , en hoort de Venetianentoe. Nizza niet ver van Villa Franca.
S. OTÏILIENBERG , Benediktyner nonnen-abdy
S.MICHIELS-EYLAND, zie Sanglea.
I S. MICHIELS-QRDE , zie Rijder Orde van St. Mi- in neder-Elfas, dicht by opper-Ehenheim, 3.mylen
van Straatsburg. Hier na toe gefchieden grote bedechiel
S. MICHIELS STAD, kleine maar goede koopftad vaarten.
S. PALAIS, ftad aan de rivier Bidaflao in nederaan de Witte-zee, in de provintie Dwina in MosNavaarre.
covien.
S. PANTALEON , klein eyland, niet ver van de
S. MIGUEL, kleine ftad in de audiëntie van Mexico, in de provintie Mechoacan in noord-Ameri- Siciliaanfche kuft.
S. PAPOUL , kleine ftad in Languedoc benevens
ca.
S. MiGuEL,vlek in de audiëntie van Guatimala in een bisdom, onder den aartsbiffchop van Touloufe
noord-America , dat zyn byzonderen gouverneur itaande.
$, PATERNION, vrye heerlykheid, vlek en ilot m
heeft.
SAN MIGUEL, klein eyland van den v/efter-Oceaan
in Azien.
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S. PAUL , de rykfte Benediflyner abdy in Karinthien, dicht by S. Andreas gelegen.
S. PAUL , de Heremyten van St. Paul zyn een
geeltlyke orde , die Anno 1115. van Eufebms te
Gran in Ongaryen gedicht is, en den eerften Heremyt Paulus tot haar patroon heeft. Paus Clemens
V. gaf haar den regel van St. Auguftyn in 't jaar
1308. en zy bezat in Ongaryen veel klooftere, die
nu van de Turken geruineert zyn. Naderhand is
'er in ïtalien en Spanje een congregatie der Heremyten van S. Paulus opgerecht.
S. TAÜL , kleine plaats in 't Alpifch gebergte ,
maar'een gewichtige poft tegen de Franlche grenzen in Piemont, niet ver van de rivier Ubaye in
het prinsdom Barcelonette.
S. PAUL, geflecht fort in OoftenryksVlaanderen,
niet ver van de zee.
S.PAUL, kleine (tad en de hooftftad van een groot
'graaffchap in Artois; zy legt aan de rivier Ternois.
S. PAUL, fïot in Provence, niet ver van Antibes.
S. PAUL DE LEON , LEONDUL , beveiligde ftad

aan de noordlyke kuil van Bretagne, benevens een
fterk ilot en goede haven. Haar bisdom behoort
onder den aartsbiffchop van Tours.
S. PAULO , ftad in de Portugeefche Capitania S.
Vincent in Braffiien in zuid-America, zy is van de
Jezuiten geboud, en heeft ryke goudmynen.
S . P A U L TROIS CHASTEAUX , S.PAUL T R I C A S T I N ,

kleine hooftftad van het landfchap Tricartinois in
Dauphiné, benevens een bisdom, onder den aartsbiffchop van Arles behorende.
S.PAULUS BERG, hiet de citadel, anno 1661. in
de ftad Munfter door den Munfterfchen biiTchop
Bernhard van Galen geboud, die naar den patroon
dezer ftad alzo, maar in't gemeen de Bril genaamt
word.
S. PECAQUE , kleine maar redelyk dicht beboude
ftad in de provmtie Guadalajara in noord-America,
de Spanjaarden toekomende.
S. PELTEN, kleine ftad in de neder-Elfas , niet
ver van Schlettftadt.
S. PETER, grensvefling in het Windifche land in
Ongaryen.
S.PETER, commandery van de Maltefer orde in
Crain, tuflchen Crainburg en Stein.
S. PETER, Benediktyner klooiter in het Zwartewoud , niet ver van Freyburg,
S. PETER IN DER A u , vlek, ilot- en heerlykheid
in neder-Ooftcnryk, 2. mylen van Steyer.
. S. PETERSBERG, proosdy, amthuis en vorftlyke
Meyery in 't vorftendom Hirfchfeld in Hellen,niet
ver van de ftad Hirfchfeld.
< S. PETERSBURG, RwTifche en zedert 1703. gants
nieuw geboude ftad aan de Finn- en Ingermanïantfche grenzen, aan den mond van de Ooft-zee, of
den Finlandfcben zee-boezem, daar de rivier Nieva
daar in valt. De Czaar Pieter I. had een byzondere genegenheid voor deze plaats, en heeft dezelve
daarom tot een der gewichtigfte veilingen en kooplieden van de wereld gemaakt. De veiling legt
midden in de ftad op een klein eyland van den

SAN:
Nieva Aroom ? en op een deel van het va&* land]
De grote oorlogsfchepen en andere worden hiet'
geboud, de Czaar zelfs plagt 'er meeft zyn hof te
houden , zyn minifters en bedienden hebben 'er
prachtige paleyzen geboud, en de koopluiden van
Wyburg, Abo en Archangel zyn belaft daar naar
toe te trekken, wyl deze plaats veel nader en bequamer, inzonderheid tot den Perziaanfchen zyde*
handel legt; ook hebben zich hier veel'Duitfchers,
Hollanders en andere vreemdelingen neer gezet, en
fchone huizen en tuinen aangelegt. In 't begia
mocht ieder bouwen zo als hy wilde, maar in 't
jaar 1716. heeft de even genoemde Czaar Pieter I,
een beftek laten maken, en naar het zelve bevolen
op het Prinilen-eyland te bouwen , 't welk het
rechte Petersburg worden zal Om kort te gaan,
hy heelt noch moeite noch koften gefpaartom deze
plaats tot volkomenheid te brengen, gelyk hy onder andeien een rechten- weg van hier tot aan de
ftad Mofcou door grote woeftynen, boflchen en
moerafTen heeft laten maken, en daar reeds over
de 30. mylen mee geavanceert was. Anno 1721.
heeft deze ftad door een groten watervloed enige
millioenen fchade geleden.
S.PETERSTHAL, legt inZwaben een myl van Op»
penau, aan de rivier de Reeb, en is wegens de
Griesbach en zuurbronnen beroemt.
SANTA P E T R A , vlek in Tofcanen, niet ver van
Volterra in 't Pifaanfche gebied.
S. PETRI IM WALDE,kloofter in Hifterryk in het

graaffchap Mitterburg.
S. PHILIPPE , kaft e el in Ïtalien in 't vorftendom
Piombino.
S.PHILIPPE, een fort in Ooftenryks-Brabant, aan
den oever ter rechter hand van de Maas, tegen over
het fort S. Marie beneden Antwerpen.
S. PHILIPPE , een fort aan den oever ter rechter
hand van het nieuwe Canaal van Brugge in Vlaanderen.
S. PHILIPPO D'ARGIRONE, ftad in Sicilien in Val

di Demona, niet ver van den berg iEtna.
S. PIERRE, zie Blandin.

S. PIERRE DE MOUTIER, kleine ftad inNivernois
in Vrankryk.
S. PIETERS EYLAND , klein eyland in de Middelandfche-zee, niet ver van Sardinien.
S. PIETERS EYLAND in America, zuidwaarts van

Terreneuf gelegen , dat benevens de kleine daar opleggende veiling 1707. den Franfchen door de En~
gelfchen afgenomen wierd.
SAN PIETRO, zie St, Pieters Eylavd in de Midde-'
lantfehe-zee.
S. PIETÏIO D'ARENA, beroemde voorftad by Ge-»'

nua aan de zee, tufïchen de grote zee-lantaarn en
de rivier PonteVera, die daar in de zee valt. Geen
voorftad in de wereld is by deze te vergelyken, nademaal zy uit enkel prachtige en koftelyk gemeubileerde paleyzen en voortreflyke luit-minen bellaar.
S. PIETRO DE GALATINA, Napelfche ftad in de

provintie Terra d'Otranto, waar van enige uit het
huis Spïnola zich hertogen van S. Pietro noemen.
SAN PJETRO DEL FRATJ, een zeer klem eyland
aan.
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ryks Coïgc ïri de provintie Pemba Iri Africa. Zy
is de verbiyfplaats des konings van Congo.
SAN SALVADOR AU XUXÜI , ftad in°d e provintie Tucuman aan de rivier Vermejo in zuyd-America,
S. SALVADORE, kleine ftad in het landfchap Cafale in Montferrat , aan de Milaneefche grenzen 9
daar de provintien Laumellina en Aleffandria te zamen ftoten. Voor dezen was 'er een fterk flot 5,
S.PONS DETOMIERES, kleine Had inLanguedoc, waarin de hertog van Mantua bezetting hielt,
benevens een bisdom , wiens biffchop de heerfchappy
S. SEBASTIAAN , DONASTIAN , ftad aan de kuit
over de ftad heeft, en onder den aartsbiffchop van Nar- van Guipufcoa in het Spaanfche landfchap Bifcayen,
bonne Haat. Zy legt tuffchen bergen en is Hecht be- niet ver van de Franffche grenzen. Zy is beveiligt^
heeft een flot benevens een zeer ruime haven, en
woont.
S. POURCAIN, kleine ftad van het landfchap Au- wierd 1719. van de Franfchen verovert. Hier word
vergne, hoewel zy in Bourbonnois legt, daar de fterke handel met yzer, ftaal en wol gedreven.
rivieren Ciaule en Allier te zamen lopen.
SAN SEBASTIAN, hooftftad van de Capitania de
S. PROCOP , zie Zazawa,
Rio Janeiro in Brafilien, in zuid-America, beneS. QUÏLIC ,fchoon vlek in 't koningryk Arragon, vens 2. citadellen en een bisdom, onder den aartsbiffchop van San Salvador behorende. Zy heeft een
aan de rivier Cinca, 7. mylen van Balbaftro.
S. QüiNTiw, hooftftad van 't landfchap Verman- goede haven, en de Franffche vloot onder Mr. dedois aan de rivier Somme in Picardyen. Zy is be- Gué Trouin bemachtigde dezelve anno 1711. m
veiligt, en daar viel 1557. tuffchen de Spanjaarden Sept* en plunderde ze uit.
S. SEBASTIAN,ftad en flot op het eylandSt.Thoen Franffchen een harde ilag voor, waar in koning
Philippus II. van Spanje de gelofte deed van het mas by Africa, de Portugezen toekomende. H e t
flot is met 4. baftions voorzien \ en in goeden
Efcurial te bouwen.
S. Quiaico,ftad inltalien in't gebied van Siena, ftaat van tegenweer.
S. SEBASTIAN, klein eyland aan de kuften der
legt op een heuvel , en het flot aldaar is beziens
Portugeefche provintie Capitania S. Vincente in Brawaardig.
S. QUIRYNS BAD, word een van de warme Ba- filien , in zuid-America.
S. SEBASTIANS VOORGEBERGTE, is de noordlyke
den genaamt, die te Aken in 't hertogdom Gulik
punt van het eyland Madagafcar in Africa, naaft daar
gevonden worden.
S. REMI, kleine ftad in Provence, tuffchen Avi- aan is de haven van S. Sebaftiaan.
S. SECONDO, fraaje ftad boven Parma, tufïchen?
gnon en' Arles, waar over de vorit van Monaco het
de beyde rivieren Taro en Parola, in 't hertogdom*
wereldlyk gezag heeft.
S. REMI, Hot, fteedje en graaffchap in Brabant Parma in Italien. In oude tyden hoorde ze onder
Milaan, maar izóó. onderwierp zy zich vrywillig;
aan de Saone.
S. REMI , flot en amt in 't bisdom Spyer , niet aan den hertog van Parma.
S. SERF, flot en heerlykheid in Crain aan dejarft
ver van Weiilenburg.
S. REMO , ftad en haven in 't Genueefche gebied een myl van Trielt, den graaf van Petas toekomende».
S. SE VER , hooftftad van het eigentlyk zo gein de Liguitifche-zee , tuffchen Nizza en Finale in
Italien. Haar gebied is zo vruchtbaar van citroe- naamde Gafcogne aan de rivier Adour in Vrankryk»
SANTA SEVERINA , een oude en kleine maar volk-,
nen, oranje-appelen, olyven , enz. dat men 't het
ryke ftad in Calabria Oltra, in Napels r aan de riParadys va& Italien noemt.
S. RIQUIER , fteedje in Picardyen, aan den oor- vier Neto, heeft een aartsbisdom.
SAN SEVERINO, ftad aan'de rivier Potenza in de
fprong van de rivier Cardon.
S.ROCHE, eyland op de kiift vaffZanguebar in Afri- Mare van Ancona in den kerkelyken ftaat, benevens een bisdom, onder den aartsbiffchop van Ferca.
meftaan de.
S. RUPRECHT, ryke abdy in Brisgau.
S. SEVERINO, aartsbiffchoplyke ftad in 'f koning*
SANTA SABATA, zie Arcegovina,
ïyk Napels.
S. SALVADOR, zie Guanahanï.
SAN ÖEVERO, kleine ftad in het landfchap CapïS. SALVADOR, kleine ftad in de provintie Guati- tanata in Napels, benevens een bisdom, onder den
mala in nood-America. Zy is een Spaanfche Colo- aartsbiffchop van Manfredoma behorende.
nie, en heeft haar eigen gouverneur,
S. SÏMON, Franfche ftad in Picardyen in de proSAN SALVADOR, hooftftad der Portugeefche pro- vintie Vermandois aan de rivier Somme, die den
vintie Brafilien, in de Capitania van Bahia, in zuid- hertoglyken titel voert,, en dkn aan een oude faAmerica , aan de Bahia de todos los Santos, of de mile gegeven heeft.
Baai van alle Heiligen, daar zy een goede haven
S. SPIRITO, R I O DEL S. SPIRITO . Portugeefche
heeft. Verder heeft zy een aartsbisdom en een iter- rivier in Monomotapa in Airica. 9
%e citadel , gelyk zy ook de reüdentie des gouverS. SPIRITU, BAHIA DEL SPIRITU SANTO, of P B neurs » en het gerechtshof van gants Brafilien is.
QJPENNO, een deel van den Mexicaanfchen zeeboeTegenwoordig bezitten ze de Franffchen , ria dat zem aan de kuft van Florida en noord-Ameriea>
%y ze anno 1703. verovert hebben,
dzu deszelfc. voornaamfte riyie x $. .Spiritu invalt».
SAMS-ALVADOJL, BA«^A. ? hooftftad des koning--'•
&Spfc

San- den mond van de golf van Salernö ; niet ver
van Principato citra in Napels.
S, POL , zie S. Paul
S. PÖLTEN, kleine maar welgeboude landsvorftelyke ftad, benevens een beroemt Auguftynerkloofter en abdy aan de rivier Drafam of Trafe in nedejOoftenryk , 6. mylen van Wenen en 3. van
Mokk.
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fche eaptein Mr. Parent dit eyland, nam de fladfce*
nevens het kafteel in, en maakte grote buit. Voot
't overige rekent men niet alleen onder de eylanden
van St. Thomas de Prinflen-eylanden, als ook FernandoPao en Annobon, die om het eyland St. Thomas herom leggen, maar ook het eyland St. Hekna, het eyland de 1'Afcenfion, en het eyland van
St. Mattheus , dat daar ver aflegt. De eerfte be~
zitten de Portugezen , maar de laatfte zyn
woeft.
S. THOMAS , MALEIAPUR , grote ftad op het Schiereyland aan dees zyde de Ganges, op de kuft van
Coromandel, in Ooft-Indiën in Azien, een groot
S. STEPHANS-ZWAART, is een oud zwaardt,waar uur van Madras, welke voordezen de Portugezen
van men wil dat zich de H.Stephanus, koning van toequam, maar tegenwoordig onder het gebied van
Hcngaryen bedient heeft. Het word onder de ryks den groten Mogol ltaat, die evenwel den PortugeJddnodien des koningryks Ongaryen gerekent, en zen daar den koophandel en vryheid vanGodsdienft
de nieuw-verkore koningen by hun kroning te heeft gelaten.
Presburg van den aartsbiflchop van Gran op zy ge- S. T I B A U Ï , ftad in het hertogdom Lotteringen
gort, 't welk de koning daar na uittrekt , enige zeven en een half myl ten zuydweilen van Nanreyzen bloot over het altaar zwaait , en w;eer in cy.
fteekt. Hy ryd ook daar mêe op den koningsberg
S, TRINÏDAD DE BUENOS AYRES , zie Buenos Ayvoor Presburg, en doet 'er vier kruis-ilagen tegen res.
de 4. delen der wereld mee, om daar door te be- S. TRINITATIS-ORDO, is een geeftlyke orde in
tekenen , dat hy het koningryk Ongaryen op deze de Roomfche kerk, die omtrent het jaar 1209. op%vyze tegen alle vyanden op den gantfehen aanbo- gekomen is, en gerticht om de gevangenen uit de
den! befchermen wil.
Uaverny te verloflen. De munniken van deze orde
S. STEVEN'S RIDDER, zie Ridderorde van St.Ste- dragen in Spanjen een witten rok, benevens een
ven.
bruine kap,en op beyde zyden een rood en blaauw
SAN THEODORO, zeer klein eyland, niet ver van kruis; die in Vrankryk gaan gants in 't wit, uitgede kuft van Candia, benevens een goede vefting, nomen dat zy met de eerftgenoemde enerly kruis
dragen.
de Turken toekomende.
S. THOMAS, oud flot aan de Golfo dolce, in de S. TRON of S. TRUYEN , kleine ftad in het gebied
provintie Vera Paz in noord-America.
Hasbayn in 't bisdom Luyk, 5. mylen van MaaS.THOMAS BERG, is een grote berg op de Mala- ftricht. Anno 1673. zyn haar vefting werken gebarifche kuft Coromandel in Ooft-Indien in Azien, fleeht.
In het gebied van den Mogol, die een goede myl
S. TROPEZ , kleine beveiligde ftad in Provence,
van Madras iantwaarts in legt, en uit twee aan elkan- aan den zeeboezem van'Grimaut,daar zy een goeder hangende bergen beftaat. Op den grootften zyn de haven heeft, 12. mylen van Toulon.
2.Portugeefche kerken, een hol, waar in S.Thomas
S. VALERY, kleine ftad in het landfehap Vimeu
zich zou opgehouden hebben, benevens een wo-in Picardyen, aan den mond der Somme.
ning voor een Poortugeefchen aartsbiflchop, die al- S. VALERY, Franfch vlek aan de kuft van Nordaar noch van den Mogol gedult word. Op den mandyen , daar een der bequaamfte havens van
kleinen ziet men ook een fchone kerk der Portuge- Normandyen is.
zen. Onder aan den voet des bergs wonen veel
S. VEDASTO, een uitnement prachtige en heerPortugeefche, Malabaarfche en Armenifche Chrifte- lyke abdy in de ftad Arras, in de Nederlandfche
Ben, en daar worden hier na toe zeer menigvuldige provintie Artois, die meer als 20. dnizent kronen
bedevaarten gehouden.
jaarlykfche inkomften heeft.
S, THOMAS DE CASTILLE, zie Amatïque.
S. VEIT , hooftftad van de Prevoté van 't herS. THOMAS EYLAND, een van de Antillifche ey- togdom Luxemburg, het huis van Ooftenryk toelanden Barlovento, de Denen toekomende, en in komende.
noord-America leggende.
S.VjbiT, ftad in Karinthien, daar de rivieren WiS. THOMAS EYLAND , eyland in de zee-ooezem licz en Glan te zamen lopen, 2. mylen van Clavan S. Thomas, die een deel van de zee van Gui- genfurt.
ïiea in Africa is, en den naam daar van daan geS. VEIT , ftad in het graaffchap Vianden in 't
kregen heeft, om dat hy op St. Thomas dag anno hertogdom Luxemburg , aan den Our of Uber1405. van de Portugezen ontdekt is. Het legt on- ftroom , wierd anno 1689. van de Franflchen in
der den evenaar, en brengt een grote menigte gem- brand geftoken. Zy hoort het huis Naflau-Oranje
ber, meloenen en palmbomen voort. Het hoort toe.
de Portugeezen toe, en de hooftftad van S. ThoS. V E I T AAN DE FLAUM of FIUME , kleine en
mas heeft een goede haven, een fterke citadel, en enigfins beveiligde ftad aan de grenzen van het hereen bisdom, dat onder den aartsbiflchop van Lifta- togdom Crain en Ooftenryks Iftrien, aan de golf
bon behoort, In 't jaar 1709. veroverde de Fran- van Carnero en aan den mond van de rivier Fiume,
'Il
S. SPIRITUS SACSRDOTES, zyn muiiniken in de

Roomfche kerk, die de paus over het gafthuis van
S.Maria inSaxia te Romen geftelt heeft, om de vondelingen daar in op te voeden en te bezorgen. Zy
dragen op de linke zyde een dubbel wit kruis op
den zwarten rok en mantel, volgen den regel van
den H. Auguftyn, en ftaan onder een commendaïore of commandeur, dien de paus aanftelt.
S.STEFANO, veiling en haven op een klem Schiereiland , in den Stato delli Prefidii in Italien.
S. STEFANO, markgraaffchap aan de grenzen van
liet hertogdom Parma , in 't Genueefche gebied:
't is een ryksleen.

SAN.
'tjf heeft eeii goede haven en een citadel, en hoort
liet huis van Ooftenryk toe.
S. VEITL , Benediktyner abdy in neder-Beyeren
aan de rivier Rott.
S. VENANT,'kleine ftad, goede vefting en pas
tuffchen Bethune en Aire, aan de rivier Lis in het
graaffchapArtois. Haar vefting-werken zyn geflecht,
maar in den laatften Spaanfchen oorlog over de fucceffie weer in Haat gebracht, en toen de hoge geallieerden in Sept. 1710. deze plaats belegerden, wierd zy
na een 13- dagige belegering den Franfchen met
accoord ontnomen, maar is in den Utrechtfen vrede 1713- weer aan Vrankryk afgedaan.
S. VENETICO, eyland in de Griekfche-zee , by
den mond van de golf van Coron.
S. VINCENT, iïad op het Schier-eyland Iftrien,
het Venetiaanfche gefiacht Grimani toekomende.
S. VINCENT, een van de eylanden Barlovento in
noord-America, draagt veel zuikerried , doch de
Cariben hebben 'er noch het bezit van.
S . V I N C E N T , een Capitania of hooftmanfchap in
Brafilien in zuid-America, de Portugezen toekomende.

SAN.
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SANDECZ: , enigfms beveftigde ftad en Caftelany
in'het waywoodfchap Cracau, aan de rivier Duna»
jcc in kiem Polen.
SANDERSLEBEN , Hot en amt in 't vorftendom

Anhalt aan de Wipper, den vorft van Deffau toekomende. Is een vorftelyk weduwen-goed.
SANDFIORT, voorgebergte in de Noorweeglche
provintie Aggerhus, 2. mylen ten zuyden vanTcns-/
berg, dat zich in de Noord-zee uitftrekt.
SANDHAM, Had op het Engelfche eyland Wight 9
benevens een kafteel aan een zeeboezcm van dea
zei ven naam.
SANDHAMMER , kleyne ftad benevens een voorgel
bergte in Schonen, in een bergachtige landitreek.
SANDHOLM, SANDHAM, eyland aan de Ooft-zec

in Zweden, 12. mylen van Stockholm, waar op
een fchans geboud is, die de vaart naar Stokholm
dekt.
SANDHORST, luftflot in opper-Vrielland, waar ni
zich de vorftin weduwe van ooit-Vrielland uit het
adelyk geflacht van Kleinau vrouw van Sandhorlï
noemt.
SANDISLEBEN, vlek in de provintie Stormarn, in
S. VINCENT DE LA BERQUERA, beroemde zeeha- 't amt Steinhorft in Holftein, een myl ten zuyden'
nen in de Spaanfche provintie Afturien, benevens van Steinhorft.
een welgeboud Hot.
SANDO, ftad aan de noordlyke kuft van het ey*
S.VINCENTE, een van de eylanden Capo Verde land Niphon in Japan.
in Africa, de Portugeezen toekomende, daar zeer
SANDOMia, SENDOMIR , waywoodfchap in klein
grote en lekkere Hakken zyn. Dit eyland heeft de Polen, tuflchen het waywoodfchap Cracau en Lemveiligfte haven van alle eylanden van Capo Verde, berg. Het is zeer vruchtbaar van koorn, en bemaar het inkomen is wat gevaarlyk.
grypt 8. diftri&en , naamlyk Sandomir, Radom,
S. VINCENTE (CAPO). Voorgebergte in Europa, Stenziecz, Corzin , Wifliecz, Chencin, Opoczno,
onder aan Portugaal.
en Pilzno. De hooftftad Sandomir is beveiligt, heeft
S.VINCENTII, is de uiterfte colonie der Portuge- een fterk Hot, en legt op een heuvel daar de Weizen in Brazilien, ten zuyden, waar heen de ko- xel vocrby ftroomt, daar deze de Sau inneemt.
ning van Portugaal zyn ftaatsgevangens relegeert.
SANDVLIET, kleine beveftigde ftad in Brabant,
S. ÜRSANE , hooftftad benevens een abdy in tuflchen Antwerpen enBergenopzoom,twee en een
Salrsgouw, in 't ftift Bafel, aan de rivier Doux.
halve Duitfche myl van ieder gelegen. Haar fortiS. WALTERSBURG,ZO hiet het Reiidentie-flot des ficatie beilaat in een reguliere Star-fchans van 6. babifTchops van Aichftadt, 't welk een myl van de ftions. Een halve myl daar van daan legt de fterke
Had Aichftadt legt.
Hollandfche Schans Lilio, en daar tegen over hot
S. W E N D E L , ftad in WefterryL Zy «hoort den fort Ketenes, als ook ten ooiten het fort Stabroek,
keurvorit van Trier toe.
't v/elk de generaal Spar in den vorigen oorlog heeft
S. WYNOXBÊKG, zie Vïnoxberg.
ingenomen. In 't jaar 1705. den 26. Odtober is
S. Y A , zie Santhta.
Sandvliet op difcretie aan de hoge geallierden over
S. ZENON, kloofter der reguliere koorheren van gegaan , en op aanhouden der provintie Zeeland
Sr. Auguftyn, in Reichenhal in opper-Beyeren.
aanftonds geflecht.
S. ZER , ryke abdy in 't Veroneefche gebied in
SANDWICH, kleine ftad aan de kuft der provintie
Italien, wiens abt tegenwoordig de bekende cardi- Kent in Engeland, is een van de 5. havens die zitiiaal Barberini is.
ting en ftem in 't Parlement hebben. Haar haven
SAKCTIO PRAGMATICA , zie Pragmatici Sancllones. is door het zand zodanig verdorven, dat 'er geen
S A N D , Hennebergs amt aan de grenzen van het grote fchepen meer kunnen inlopen. Daar is noch
amt Wafungen , den hertog van Saxen-Meinungen een ftad van dezen naam in de provintie Dorfet»
toekomende.
shire.
SAND , een van de Orcadifche eylanden, ten noorSANDWYCK, ilot op het Deenfche eyland Bornden van Schotland gelegen. Daar legt noch een holm.
eyland van dezen naam op de weftlyke kuit van
SANE,kleine rivier in de middel-Marck-BrandenSchotland.
burg, loopt voorby Zoflfen, Mittenwalde en WusSANDALE, een foort van vaartuig in de Levant, terhaufen, en valt twee en een halve myl van Ber[i welk dient om de grote fchepen te verlichten.
lyn in de Spree.
SAND AU , ftad en amt in het Maagdeburgfche aan
SANEN , ilot en landvoogdy in 't Canton Bern,
de Elve, aan de grenzen van de Marck-fjianden,- aan de Waüifer grenzen.
mxg, i. uiyl van Havelberg.
F f ff f
SAN~
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SAN.

SAN. SAO. SAP.

SANTILLANA , hooftftad van Afturia de Santillana
in Ailurien, is klein, en legt 5. mylen van de ftad
S. Andree.
SAN-riNA,ftad jnGeorgien in Azien aan de Zwarte zee , die de Perzianen Anno 1716. den Turk
afnamen, en de bezetting daar in maffacreerden.
SANTO, een plaats in opper-Ongaryen, 3. mylen
SANGARI, ZANGARI, AJALI, een grote rivier in
van Tockay, daar goede wyn walt.
Natoliën die zich in de Zwarte-zee dort.
SANTO, rivier in Azien, die zich in den Archipel
SANGERHAUSEN , ftad, (lot en amt m Thurm£en, den hertog van Saxen-Weiffenfels toekomen- ftort.
SANTO , IL CAPO DI MONTE SANTO, voorgede. '
SANGIAC , is in Turkyen een gouverneur van bergte in Sardinien, gelyk ook een ander in Maceeen landfchap, die onder een Beglerbeg ftaat, en donien
SANTO, IL GOLFO DI MONTE SANTO, een zeeover de Timariotten en leen-ruiters te bevelen heeft.
Het landfchap dat hy regeert hiet een Saogiacaat. boezem aan de Macedonifche kuiten, by Capo di
In oorlogstyden moet hy de leenmannen of ruiters Monte Santo in Griekenland.
SANTOCK, ZANTOCK, iteedje aan de Notecz. in
opontbieden , en het leger met allerly proviant
de Landsbergfche kreits in de nieuwe-Marck-Branvoorzien.
SANGLEA, ST. MICHAELS E I L A N D , ftad op het denburg aan dePommerfche en groot Poolfche grenzen.
eyland Malta.
SANTON, ZO noemen de Mahometanen en afgo"SANGO, rivier in Pieraont , die tuffchen Turin
dendienaars hun gewaande Heiligen en profeten,
en Moncalieri in de Po valt.
SANGRO, SANGUINE, rivier in Abruzzo Citra in die zich by het volk in aanzien geftelt , èn den
Napels , die zich in de golf van Venetien ont- roem van heiligheid verworven hebben.
laft.
SANTORINI, zie S, Erïn'u
SANTOS, hooftftad in de Portugeefche Capitania
SANGUENARES , twe kleine eylanden dicht aan
Sardinien, waar van het eeneBizze ,het andere Se- of hooftmanfehap S. Vincent in Braolien, in zuidAm erica , welke de Portugezen met 1. forten verragia genoemt word,
SANGUESA, SANHUISA , kleine maar fraaje ftad fterkt hebben.
SANTOS, BAHIA DE TODOS LOS SANTOS, de baai
in 't koningryk Navarre, aan de rivier Arragon ,
daar een van de vyf gouvernementen is, 7. Spaan- van alle heiligen, is een deel van de Brafiiiaanfchefche mylen van Pampelona. Zy wierd Anno 1710. zee in zuid-Am erica.
van den keyzerlyken generaal Wetzel overvallen en
SANTUALE, nieuw geboude veiling in 't hertoguitgeplundert.
dom Milaan.
SANGUINARA, rivier in 't erfdeel van St, Pieter,
SANTVLIET, zie Sandvliet.
in 't pauilyk gebied , die by het meir Bracciano
SANUQUI , koningryk aan de noordlyke kuft van
ontfpringt, en zich in de Tofcaanfche zee ftort.
het Japanfche eyland Chickock.
SANGUINARE, B E L E R I D A , zie Sanguenares.
SANZA, kleine ftad of vlek, benevens den titel
SANOCK , kleine ftad en fterk flot in de Tofcaan- van een vorftendom in Principato citra in Napels.
fche zee in Italien, niet ver van Terra di Lavoro
SAONA , kleine rivier in Terra di Lavoro in Na»
In Napels, waar onder zy ook behoort.
pels, die zich in de golf van Gaëta ontlaft.
SANTANOW, ftad in Podolien in Polen.
SAONE, grote rivier in Vrankryk, die tufichen
SANTAREIN, SANTAREN, middelmatige ftad aan Bourgundien en Lotteringen in 't Vogeiifche gebergden Taag ftroom 111 't Portugeeich EÜremadura, te ontipringt, en zich te Lions in de Rlione ftort»
benevens een groot omleggent gebied van den zel- SAORGIA, welbewoont vlek benevens een flot ia
ven naam.
het graaffchap Nizza.
SANTEN, ZANTEN , kleine ftad 'm 't hertogdom
SAPIENZA , klein en flecht bewoont eyland in
Cleef, niet ver van den Rhyn , eu 2 mylen van We- Morea, tegen over de ftad Modon. 't Is een neft
zd9 daar 1614. tufichen keur-Brandenburg en keur- der zeerovers.
Palts een verge'lyk wegens het Gulikfche fuccefïïe
SAPONET, flot in Champagne in Vrankryk.
gefchil gefloten wier\
SAPPE, is een arbeyd die men onder den grond
SAN TER NO, rr;ier in de pauflyke provintie Ro- met fchoppen maakt, om den zelven zonder busBiagna, die in hel App-rinynfche gebergte ontfpringt, kruid om ver te werpen. Nademaal deze arbeyd
een ondergraving is, die men trapsgewyze van boen zich in Po cVA^e.;t: or.tlsil. *
SANTERRA, land/:hap in Picardyen, tuffchen het ven naar onderen maakt, zo is men van de eene
zyde gedekt, maar op dat men ook van boven geeyland van Vrankryk en de provintie Artois.
SANTHAMMER, kleine plaats OP het eyland Scho- dekt zyn moge , gooit men fterke planken met
nen aan de O o f t z e e , ^ mylen van Yftedt,en in 't aarde bedekt dwars over de Sappe. Men noemt
ook Sappe een arbeyd, waar door men een Efplaamt Ingelftedt gelegen,
SANTHIA of S. Y A , Savooifche ftad in het graaf- nade nadert, om dezelve te doorgraven. Verder
fchap Vercelh in Italien, ,is beveftigt, dryit goede hiet Sappe wanneer men een rechte loopgraaf maakt»
die in den grond bedekt is ? eer men aan $e plaats
handeling, en legt aan de Müanecfcne grenzen.
komt»

SANGAAR,ZUNGAAR, ftad op bet eyland Niphon
in Japan, waar van de zee-engte Sangaar haar naam
beeft.
SANGALA, fterke ftad in Ooit-Indien, niet ver
van den oorfprong van den Indus-itroom in Azien.

SAR:

SAR;
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tornt i daa? men een logement op een bedekten da de ruitery van den hertog van Anjou geflagen
weg wil maken, Eindelyk hiet ook Sappe een o
pening die men onder aan een muur maakt , op
dat hy by gebrek van fteunfei eensklaps in ftorten
moge.
SAR , SA AR , rivier in Duitsland, die in 't Vogefifch gebergte in Lotteringen by Salm ontfpringt, en
fcich te Cons een weinig boven Trier in de Moezel
(lort.
SARA , vlek in de Lyflandfche provintie Efthland.
SARA, ZAARA, ZBXAR, kleine ftad in Moravien,

"4. mylen van Iglau, het daarby gelege fchone Ciftercienfer klooiler Marienbrunn toebehorende, wiens
prelaat onder de Moraviiche landitanden behoort.
SARA, rivier in Campagna di Roma in den k'erkelyken ftaat, diQ zich in 't Napelfche gebied in de
Tyrrheenfche-zee
ftort.
_ ,
SARA, grote ftad in Armenien in Azien.
SARABAT, rivier in Natoliën in Azien , die zich
by Smirna in de golf van Smirna ftort.
SARABOY, kleine ftad aan de noordlyke kuil van
het eyland Java in Ooft-Indien in Azien.
SARACENEN, waren in oude tyden volkeren in
gelukkig Arabien, aan de grenzen van 't fteenachtig
Arabien,die de eerfte leerlingen en navolgers van Mahornet geweeft zyn , waar van de hedendaagfche
Turken afftammen, en die naderhand een deel van
Azien, Africa en Spanje, het zmdlyke deel van Italien en de eylanden Candia, Sicilien en Sardinien
verovert hebben. Zy zyn reets voor de 5de eeuw
bekent geweeft,en in de VIL eeuw quam eenScythifche natie, de Turken genaamt , over het gebergte Caucalus, en itreed eerft met de Saracenen,
maar naderhand namen de Turken het Mahometaans geloof aan,en deze beyde volkeren verenigden zich tegen de Chriftenen ; hebben ook langen
tyd grote oorlogen met de Chriftclyke Potentaten,
inzonderheid wegens het beloofde land gevocrt,
maar alles wat deze laatstgenoemden verovert liadden , is van deze ongelovigen weer ingenomen.
De naam der Saracenen is allengsjes verloren gegaan , en in tegendeel die van Turken opgekomen.
SARACINA, vlek, benevens den titel van een hertogdom in Calabria Citra in Napels, aan de kleine
rivier Garga gelegen.
SARAGOSSA, hooftftad van het koningryk Arra»
gon aan de rivier Ebro,daar de beyde rivieren Callego en Guerva inlopen, en tvve bruggen daar over gaan. Zy heeft een paleys, waar in de onderkoning zyn hof houd, een univerfiteit, een appelals ook een inquiiitie gerechtshof, een aartsbisdom,
dat jaarlyks 40000. fcudi opbrengt, en 71. kerken
benevens 4. kloofters. Buiten de poort ftaat het
ilot der oude koningen, dat met eenige grachten
omringt, en tegenwoordig het huis der inquiiitie is»
Deze ftad heeft in den laatften fuccefiie-oorlog verfcheyde nootlottige gevallen gehad, want in 't begin begaf zy zich onder de gehoorzaamheid van koning Karel 'III. maar moeit na den ongelukkigen
Ilag by Almanza in 't jaar 1707. zich het Anjoufche

jok weer onderwerpen,

wierd , quam het daar op den 20. Auguftus van 't
gemelde jaar by Saragofla tot een hooft treffen, waar
inde troepen van den hertog van Anjou door koning
Karel totaliter geflagen, en uit het gantfche koningryk
Arragon verdreven wierden. Hier op gaf zich de itad
Saragofla, benevens het gantfche land wel aan ge*
melden koning Karel over, maar 't wierd, toen het
leger der bondgenoten uit Caftilien te, rug trekken
moeft, en de Engelfche generaal Stanhope in dit
zelve jaar by Brihuega den ilag verloor, weer ver»
laten, en alzo geraakte het weer onder de gehoorzaamheid van Philippus V.
SARAIO,SARAIO,BOSNASERAIO, hooftftad van eest
Sangiacaat in Bofnien, aan de rivier Bofna in Ongaryen, dryft goeden koophandel, en is 1697. vaa
de Chriftenen in brand geitoken.
SARANTACOPA , een kleine zeeboezem van het
canaal van Conftantinopel.
SARAQUINO, een eyland van den Archipel , dat
benevens vele andere aan den mond van de golf
van Salonichi legt.
SARATOF, ftad in 't Mofcovifch Tartaryen, in 't
koningryk Aftracan, aan den linken oever van de
Wolga gelegen.
SARAVAS, kleine ftad in opper-Ongaryen, 7.mylen van Zolnock.
SARAVELLE, zie Serravalle.

SARAVELLE, ZO hiet de citadel by de ftad Boft
op het eyland Sardinien.
SARBRUCK, graaffchap in Wefterryk , de gravel*
van Naffau-Sarbruck toekomende, tuflchen Lotteringen en Tweebruggen en het graaffchap Bitfch
gelegen. Tot dit graaffchap behoort ook het amt
en de vefting Homburg , en de voögdy benevens
het kloofter Herbisheim. De graven van NaflauSarbruck verdelen zich in drie verfcheyde takken t
en worden naar hun refidentie-fteden genoemt ,
naamlyk van Ottweiler, Sarbruck en Uringen, waar
van de laatfte zedert 1688. den vorftlyken titel voert.
De laatfte graaf van Sarbruk Carolus Ludovicusftierf
den 5. Dec. 1723. zonder erven, en zyn neef graaf
Frederik Lodewyk van Naffau-Ottweiler volgde
hem in die landsportie op. Zyn weduwe Chriftina , een gehore gravin van Naffau-Ottweiler , is
1685. geboren. De hooft-en refidentie-ftad Sarbruck legt aan de Sar en heeft een fchoon ilot.
SARBURG.itad en amt in Wefterryk aan den mond
der Sar, daar die in den Moefel valt,den keurvorft
van Trier toebehorende.
SARBURG, ftad in Lotteringen, by het Vogefifch
gebergte, tuflchen Salm en Salwerden.
SARCAS , ftad in 't Spaanfche Eftremadura, zJ
mylen van Salvaterra aan de Portugeefche grenzen,
SARCEDAS, zie Sarzedas.

SARCEDAS, ftad in 't Africaans Barbaryen in 't
koningryk Algiers, benevens een kaiteel en groote
haven.
SARCK, C E R S , klein eyland in de Brittanmicnezee, tuflchen de eylanden Jerfey en Garnfey. Het
hoort de Engelfchen t o e , die 'er een fort op hebMaar toen 1710, by Leri- ben en een haven, en het is onder de regering van
k(>
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koningin Eliiabcth de eerfte maal bewoont*
SARDECZ , zekere ftreek lands in het Waywoodfchap Cracau in kleyn-Polen.
SARDINIEN, een der grootite eylanden van de
Middelantfche-zee, dat noch tot Italien gerekent
nvord en den titel van een koningryk voert. Het is
170. mylen lang en 80. breet, legt ten ooften aan
«ie Tyrrheenfche, ten zuyden aan de Africaanfche,
en ten wetten aan de Sardinifche zee, ten noorden
san het canaal van Bonifacius, 't welk het van Coriica affcheyd. De lucht alhier is dik en ongezond, maar
liet aartryk is vruchtbaar van oly, koorn en wyn. Men
vind 'er ook zilver, zwavel en aluin, en daar word veel
&out gemaakt, om niet van de fchone vee-fokkery te
fpreken.Het word in twe provintien verdeelt,die Capo
di Cagliari en Capo di Logudori of di Saffari genaamt
worden, en daar zyn noch 44. kleine eylanden die tot
Sardinien behoren, waar van 'er evenwel maar acht
bewoont worden. Na de dood van koning Karel
II. van Spanje wierd dit eyland van den hertog van
Anjou meelt met Franfche troepen bezet , maar
1708. door den Engelfchen admiraal Leake onder
de gehoorzaamheid van koning Karel III. tegenwoordig Roomfch keyzer, gebracht, dien het ook
in den Badenfchen vrede, anno 1714. uit de Spaanfche
erffenis overgelaten , wanneer het door een onderkoning geregeert wierd, tot dat in 't jaar 1717.de hertog
van Anjou door de Spaanfche vloot dit koningryk
weer bemachtigde, en de keyzeriyke bezetting naar
Genua liet overbrengen. Als nu hier op de Spanjaarden het eyland Sicilien, dat de hertog van Savoyen tot hier toe bezeten had , vyandlyk aanvielen, en de keyzer met een fterk tranfport uit Napels den hertog te hulp quam , wierd anno 1719.
tuilchen deze beyden een vergelyk getroffen, waar
in de hertog zyn recht op Sicilien aan den keyzer,
en in tegendeel de keyzer zyn recht op Sardinien
aan den hertog van Savoien op deze voorwaarde
afïtont, dat de hertog voortaan den koninglyken titel van Sardinien voert, en in 't bezit daar van geftelt is, die het door een onder-koning regeren laat.
Zie üavoyen.
SARDIS, voor dezen een beroemde maar tegenwoordig een byna woefte ftad in Klein-Azien, en
de hooftftad van Lydien. Zy word tegenwoordig
meelt van vee-hoeders bewoont, maar daar is een
Turkfche Molquee in, die bezienswaardig is.
SAR E , zie Sude,
SAREDAS, zie Sarz,edas.

SAREPTA , ftad aan de kuft van Fenicien in Syïien, niet ver van Sidon : is de plaats waar in de
profeet Elias de zoon van een weduwe weer levendig maakte, hoewel 'er tegenwoordig niets als
de blote plaats van aangewezen word.
SARGANS , giiafïchap m Zwitzerland tegen den
Rhyn, tuflenen het canton Glaris en de landfchappen Gallen, Toggenbuig, Werdenberg enGiaauwbundterland. Het hoort de 7. oude oorden in Zwitserland toe, en zedert 1712. genieten 'er de Gereformeerden en. Katholyken evenveel recht. De
liooftirad voert den zelven naam.
SARGVSSO , een deel van den Atlantifchen Oceaan3 tuflehea de eylanden van Capo Verde, de

SAR:
Canarifche eylanden en de kutten van Afrïca. Hei ,
heeft zyn naam van het kruid Sargaila, dat 'er zo •
overvloedig waft, dat 'er de fchecpsvaart door verhindert word.
SARGMUND, kleine ftad en flot in Wefterryk i
hoort den hertog van Lotteringen toe.
SARIGIAS, zie Segbans.
SARISBURY, zie Salesbury.

SARKAD, meir in opper-Öngaryen, tegen de Zevenbergfche grenzen, niet ver van Giula,
, SARLAT, itad aan de rivier Sarlat in Perigord^
benevens een bisdom, onder den aartsbiiichop van
Bourdeaux behorende.
SARLOUIS, beroemde en nieuwe vefting in Lot-'
teringen,die 5.baltions en veel buitenwerken heeft,
Zylegt aan de Sar, en hoort den koning vanVrankryk toe, die dezelve in den Ryswykfchen vrede benevens een half myl land rondfom de vefting behouden heeft.
SARMATICA, was in oude tyden een groot landfchap, dat ten noorden aan den moorder Oceaan 9
ten ooiten aan Scythien, ten zuyden aan de Cafpifche-zee, en ten wetten aan de Ooft-zee grensde.
Het wierd in het Europeefche en Aiiatifche Sarmatien verdeelt, waar van het eerftgenoemde ten ooiten het Aiiatifche Sarmatien, ten zuyden het Maeotifch Moeras, en ten noorden de Noord-zee tot grenzen had: maar het laatftgenoemde begreep dat ituk .
land onder zich , daar hedendaags het noordlyke
deel van Mofcovien, en het Moicovifch Tartaryen
legt.
SARMUND, amt en vlek in de Middelmark-Brandenburg aan de Nude, in de Zauchifche kreits , 4,
mylen van Berlyn.
SARNE, hooftvlek van het canton Unterwalden
boven het Woud in Zwitzerland.
SARNO, kleine ftad in Principato citra in Napels**
aan de grenzen van Terra di Lavoro. Zy heeft
een flot, gelyk ook den titel van een hertogdom*
het huis Barberini toekomende, benevens een bisdom , dat onder den aartsbiiichop van Salerna
Haat.
SARNO, kleyne rivier in Napels, die by de itad
Sarno ontlpringt, en zich,na dat zy den naam van
Scafati aangenomen heeft , in de golf van Napels
ftort.
SAROGROD , een itad in het waywoodfehap Braslaw in Xleiii-Rufiien, in Polen.
SARONO , vlek, midden in het hertogdom Milaan»
tufïchen de rivieren Salvele en Olona, heeft een
fchone marmeritene kerk, waar van een zeker Aluigi S. Pietro een eigen boek heeft gefchreven.Deze plaats hoort de graven van Biglia toe
S.ARÜSLAW, een itad in het waywoodfehap Ruften in Polen.
SAROTS , SCHAROS, kleine itad in Opper-Ongarven, %. mylen van Ëfperies, aan de rivier Tariza*
waar van het graaffchap Saroz aan het Carpatifche
gebergte zyn naam heeft, 't welk tuilchen de graaffchappen Zips Abanviwar en Unghwar en de Pool»
fche grenzen legt, en waar van de hooftftad Eperies niet.
SARQ^ET, hiel de fchatkamer van den groten

Mogo]#

SAR. SAS;
Mogo!; waar in zyn fchat bewaart word;
SARRAVAL, Savooyfch fteedje en flot tuffchen
Querasque en Courtemille, niet ver van Cravezane.
SARRENHOFF, nieuwgeboud luftflot van deoverlede Czavin Catarina niet ver van Petersburg.
SARRIA , kleine ftad aan de rivier van den zelven
naam in Gallicien, omtrent 5-Spaanfche mylen van
Lugo.
SARSINA, tamelyk woefte ftad in Romagna, den
paus toekomende, aan de rivier Savio, nevens een
bisdom, onder den aartsbiflchop van Ravenna behorende.
SARSTEDE, ftad en pas aan den Infter-ftroom,
in 't bisdom Hildesheim, anderhalf myl ten noordweiten van de ftad Hildesheim.
SART, ilot en graaffchap in Brabant, waar van de
familie van Vierreycken anno 1674. den graaflyken
titel kreeg.
SARTAN, SERTAN, ftad in het Portugeefche Ef-

fxemaduto, aan de rivier Zerzera.
SARTE, rivier in Vrankryk, die in Normandyen
'ontfpringt, en zich boven Angers in de Mayenne
ontlaft, waar mee zy kort daar op in de Loire
valt.
SARWAR , graaffchap in neder-Ongaryen, tuffchen
de graaffchappen Sopron, Vefprin , Zalawar en de
Ooftenrykfche grenzen. De hooftftad en 't flot Sarwar of Rothenthurn legt aan de rivier Raab , daar
%j de Gunts inneemt.
SARWERDEN, graaffchap en kleine ftad aan de
Sar in Wefterryk , tegen het Vogeefche gebergte
gelegen. Dit graaffchap bezit de hertog van Lotreringen.
SARWITS, rivier in neder-Ongaryen, die uit het
rneir Balaton voorkomt , en zich in den Donau
giet.
SARZANA , ftad aan de rivier Magra in 'tGenueefche gebied, benevens een fterke citadel, is met
fterke muren en een diepe gracht omringt, en heeft
een bisdom , onder den aartsbiflchop van Milaan
behorende.
SARZEDAS, SAR^EDAS, kleine ftad benevens een
goed flot enden titel van een graaffchap,in 't Portugeefch Eftremadura, aan de rivier Craïb , tegen
óver de ftad Caftelbranco.
SARZIG , kleine ftad in Servien in Ongaryen ,
tuffchen Belgrado en Semendria , aan den Donau.
SASENO, kleyn eyland in de golf van Venetien
by Valona in Griekenland
SASKÖPING, SAXKÖPING , kleyne Deenfche ftad
op het eyland Laland.
SASLOWIZ, zeer fterk flot in Podolien, 10. mylen van Ca mini eek.
SASQVEHANOXES, een wilde natie in Virginienin
Noord-America , die van zeer grote ftatuur zyn.
SASRA , kleyne en fchone ftad in 't Spaanfche Eftremadura
SASSARI, hooftftad van Capo de Logoduri in Sardinien. Zy is reedlyk groot, ook eniger maten
beveiligt, en heeft een Hot benevens een aartsbisdom.
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SASSENAGE y ftad in Dauphiné daar de rivieren
Ifere en Drac te zamen lopen, en die aan een voornaam geflacht den naam geeft. De Grot van Saflenage word in Vrankryk onder de zeven wonderwerken van het Delphinaat gerekent, zo zyn ook
de Saflenagifche ftenen beroemt.
SASSINKOWITS, fteedje in 't vorftendom Oppeln
in Silefien.
SASSUOLO, SASSEVILLE, kleine hooftftad der heerlykheid Safluolo in 't Modenafche gebied, die 10.
mylen van Modena legt en een fterk flot heeft.
SAS VAN GENT , kleyne en zeer fterke ftad in
Hollands Vlaanderen, aan het canaal, 't welk van
Gent in de Schelde loopt, Zy hoort zedert 1644»
de Hollanders t o e , en legt 4. mylen van Gent.
SATAGAN, CHATIGAN, ftad in Ooft-Indiên

in 't

koningryk Bengale by den mond van de Ganges ia
Azien. 't Is een fchone plaats, die van alles ryklyk
voorzien is, en den groten mogol toekomt.
SATALIA, ANTALI , ftad aan de kuft van Caramanien in Natoliën in Azien, zy is beveiligt, heeft
een fterke citadel, een haven in de golf van Satalia
en een aartsbisdom. Zy werd fterk van koopliiiden
bezocht , en hoort de Turken t o e , die een Bafla
aldaar hebben.
SATCAMA, koningryk benevens een ftad van den
zelven naam op liet eyland Xioma in Japan.
SAT-EMIN, SATAMIEN, marktvlek in 't amt

Lu-

chau, tegenwoordig den keurvorft van Hannover
toekomende.
SATINES , zfc Athenen.

SATISFACTIE, genoegdoening, vergoeding vooi
de-gelede fchade.
SA-TIVA, zie Xativa.

SATRASPATAN,kleine plaats in Ooft-Indien opd«
kuft van Coromandel aan de zee, daar de Hollanders een koophuis hebben.
SATRIANO, ftad in Napels in de provintie Bafïlicata.
SATURNAUA, was by de ouden en inzonderheid
by de Romeinen een zeker feeft, waar in men de
knechts en lyf-eigenen verlof gaf zich op hun wyze vrolyk te maken, en zaten dezelve met hun heren aan tafel, ter gedachtenis van dien gouden tyd,
dien Saturnus mee in Italien gebracht had, wanneer
'er geen onderfcheyd van ftaat en alles gemeen or>
der de menfehen geweeft was, zoo de dichters vergierden.
SATYRA, SATIRE,hiet een hekel-of fchimp-dicht^
waar in men eens anderen flecht gedrag rnet gevoelige woorden doorftryKt , ook wel de ondeugden
van gantfche landen en hoven over den hekel haalt*
en die zulke opftelt, hiet een Satyricus of hekeldichtfchryver.
SAU , zie Saw.
SAV A , flot en heerlykheid' in opper-Crain, 8. mylen van Laybach, den graaf Bucelini toekomendde. Daar zyn hier yzer-rnynen , en het befte
ftaal word hier vervaardigt.
SAVA , grote maar flecht bewoonde ftad in Perzien.
SAVATOPOII, oude ftad in Mingrelien, aan de
Zwarte-zee in Azien.
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SAVATOPOLI, ftad van het koningryk Guricl in
Georgien, in Azien.
SAVAVEN, L E A , rivier in Ierland by Monniler ?
die zich in den zeeboezem van Korcke uitftort.
SAUCISSE, is een lange linne zak, daar men buskruid in doet, om een myn van ver aan te fleken.

SAV,
van den zelven naam, 6, myien van Apt in Pro*
vence,die de hertogen van Lesdiguieres toebehoort,
wier oudfte zonen zich graven van Sault fchryven. •
SAULT D E S . M A R I E , een zee-engte van het land-

fcliap Canada in noord-Amenca
SAUMER , rivier in 't bisdom Paderborn in WeftSAUCISSES of SAUCISSONS , zyn by belegeringen
en andere krygsverrichtingen grote boffen of wallen phalen, die zich in de Wezer ontlaft.
SAUMUR, ftad aan de Loire, in de provintie Anvan takken en°houte (tokken, boven.in 't midden,
en onder te zamen gebonden, die op houte machi- jou, daar de Hugenoten voordezen een beroemde
nen, Chandeliers genaamt, gelegt worden, om de Univeriltcit en beroemde profeiToren van den hervormden GoJsdienft hadden.
arbeyders daar achter te dekken.
SAVO, SEVO, een groot en met fneeuw bedekt
SAUDRE , kleine rivier in Vrankryk, die in het
landfchap Berry ontfpringt, en zich in de rivier Cher gebergte, dat Noorwegen en Zweden van elkander
icheyd.
Hort.
SAVOCA, kleine ftad en flot aan de rivier SavoSAVF.L , geruineert flot , benevens een vlek in
ca, in Val di Demona in Sicilien.
Cóurland, 2. myien van Condew.
SAVOLAXIA , Zweedfche provintie in Finland,
SAVELLI, de vorften van Savelli in Italien bezaten voordezen het Maarfchalks amt aan 't pauflyke tuilchen Kexholm, Carelien, Tavafthien, en Cahof erflyk, en hadden het meeile te befchikken, janien. Zy is groot maar vol bollenen en moeraflen,
wanneer de cardinalen na 't affterven van een paus en byna gants woeft.
in 't Conclave gingen. Maar deze familie is den 6.
SAVONA,SAONA, een van de Antillifche eylanden
maart 1712. met Giulio Savelli uitgeftorven, en dit in noord»America, dat klein en flecht bewoont ï%
amt den vorft Auguftino Chigo voor den tyd zyns Het legt aan de zuydelyke kuft van het eyland 3.
levens gegeven.
Domingo, en hoort de Spanjaarden toe.
SAUBNSTEIN, flot en heerlykheid aan de Sau in
SAVONA, ftad aan de Liguftifche-zee in'tGenueeneder-Crain, 2. myien van Gurckfeld.
fche gebied, benevens 2. Citadellen en een bisdom,
SAUERAU, zie Sorau,
onder den aartsbiflchop van Milaan liaan de. Haar
SAVERDUN ,kleine Rad inLanguedoc in het graaf- haven, die voordezen zeer beroemt was, is in een
fchap Foix aan de rivier Lauriege in Vrankryk.
Hechten Haat, maar de ftadt is anno lóió. met een
treflyke veiling voorzien. In 't jaar 1727. wilde
SAUERLAND , zie SaurlancL
SA VER NE, grote rivier in Engeland, die in het de hertog van Savoyen deze plaats door een geheim
landfchap Montgomery ontfpringt , en door zyn verftand met de burgers overrompelen, maar het
mond den meerboezem van de Saverne maakt, die wierd by tyds ontdekt, en de rebellen door de republiek van Genua naar behoren geil'aft.
een ftuk van het Canaal van Briftol is.
SAVERNE, DE NIEUWE SAVERNE, rivier in Efto*
SAUONI, klein landfchap in het bisdom van Mets
tiland in noord-America, die zich in de baai van in Lotteringen, de kroon Vrankryk toebehorende.
Buton ftort.
SAVONNIERS, oude ftad in Lotteringen, 1. myi
SAVERNEWITS , een voortreflyk paleys van den van Toul.
SAVOYEN , de Savooifche landen, die ten nooraartsbiflchop van Gnefen ,legt in het waywoodfchap
den aan het land Gex, de republiek Geneve, en
Rawa, niet ver van Biala in groot-Polen.
SAUGUE , is een foort van een viffchers-fchuit in het meir van Geneve, ten weiten aanBugey,Dauphiné en Provence, ten zuyden aan de MiddelandProvencc.
SAVI , zo noemen de Venetianen hun raadsheren, fche-zee, en ten ooften aan het Genueefche gewelk woord zo veel als een wys en veritandig man bied, het Mantuaanfche, het hertogdom Milaan ea
het Waliifer-land grenzen. Zy leggen ten dele aan
betekent.
SAVÏGLIANO, grote en flerke ftad in Piemont, dees zyde, ten dele aan gene zyde van de Alpen,
aan de rivier Magra , 22. myien van Turin, den en begrypen het he togdom Gavoyen, het voritenhertog van Savoyen toekomende. Het omleggende dom Piemont, het voritendom Oneglia benevens
landfchap Savigiiano grenft boven aan de provintie zyn toebehoren, het graaffchap Nizza en het herCarmaglione, ter rechten aan Cheraico en Foüano, togdom Montfèrrat; in 's gelyk heeft de keyzer
van den ftaat Milaan in het jaar 1707. den hertog
ter linken aan Salnzzo, en beneden aan Coni.
SAVIGNANO, kleine ihd in Romagna aan de ri- van Savoyen, voor den tegen Vrankryk geleenden
vier Savignano, die zich in de golf van Venetien byftand, de ftad Vaienza benevens gants Laumellina, de ftad Alexandria met haar gebied, en het
ftort.
SAVJGOST , kleine ftad in klein Polen aan de dal Seffia, benevens alle toebehorige lieden, floten,
Weichfel.
heerlykheden en inkomften met toeftemming van
SAVILLAN, kleine ftad aan de rivier Maire in Pie- koning Karel III. van Spanjen erflyk en in eigendom overgegeven, ook is hem het gantfche Montmont.
SAVIO, zie Albs.
fèrrat ingeruimt. De hertog van Savoyen is een
SAULIEU , kleine ftad in 't hertogdom Bourgun- fouverein heer over deze landen, en voert den titel van eeuwigdurent vicaris des H. Roomfchen ryk§
öien.
SAUIT, groot graaffchap benevens een kleine ftad door Italien, gelyk ook van koning van Cyprus;
waar
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waar van daan hy tot nu toe zyn koninglyke hoogSAUSTIA , ftad in Amafien in Natoliën, in Aheid genoemt is , maar nu koning van Sardi- zien, benevens den titel van een aartsbisdom.
nien. In den Utrechtfchen vrede 1713. wierd hem
SAUT , zie Saptit.
bet koningryk Sicilien afgeitaan, maar Anno 1719.
SAUVE, ftad in de Sevennes in Vrankryk, aan
gaf hem de keyzer het eyland Sardinien benevens de rivier Vittourle, benevens een vicary en abdy.
den koninglyken titel daar van tegen het weder afSAUVEGARDE,IS een befcherming welke die gene
ftaan van het koningryk Sicilien over. Zie Sardinien by oorlogstyden vergunt, die dan de grootfte macht
en Sicilien. De tegenwoordige hertog (wyl Vi&or in een land heeft. Men noemt ook de foldaten of
Amadeus II. in het jaar 1730. de kroon afgeitaan de brieven alzo, die iemand tot verzekering van
heeft) is Carolus Emanuel, geboren den 27. April de befcherming gegeven worden.
1701. en heeft met Anna Chriitma Louife, jongfte
SAUVSTAD, SALUÏAD, kleine ftad in deFranfche
dochter van Paltsgraaf Theodorus van Sultsbach, provintie Agenois in Guienne, aan de rivier Drot 3
zich in 't jaar 1722. in den echt begeven, die even- tuflehen Bergerac en Bazas.
wel den 12. Maart 1723. geitorven is. Zyn twede
SAVUTO, zie Campagnano.
gemalin is tegenwoordig Polyxena , dochter van
SAW, SAU, grote'rivier, die in opper-Crain ontlandgraaf Ernit Leopold van Heften-Rhein iels te springt , door Croatien , Sclavonien en Bosnien
Rotenburg,by procuratie den 2. Juli 1724. getroud, loopt,en zich te Grieks-Weiffenburg in den Donau
waar uit den 26. Juni 1726, Vidior Amadeus Maria, giet. In den PafTarowitfchen vrede 1718. is deze
nu prins van Piemont, geboren is.
gantfche ftroom met zyn oevers en de daar aan
SAVOYEN, het hertogdom Savoyen is het noord- leggende floten en fteden den Roomfchen keyzer
lyke deel van de Savooifche landen, en word door toegedeelt.
de Alpen van Piemont afgeicheyden. Het beitaat uit
SAXA , fteedje in Thuringen, in het graaffchap
10. kleine provintien» v/elke zyn (1) het eigentlyk Hohenftein, tuflehen Nordhaufen en Ofterode,den
20 genaamde Savoyen , waar mee een deel van koning van PruitTen toekomende. Een half uur
het landfchapje Bugey verknocht is,want het ander - daar van daan is een glafehut.
deel hoort dm koning van Vrankryk toe; (2) Het
SAXEN , waren een oud en ftrydbaar volk in
hertogdom Chablais; (3) Het hertogdom van Ge- Duitiland , die in 't begin in 't Holfteinfche gelieve; (4) het graaffchap Maurienne; (5) Het graaf- woont, en in de 5de eeuw onder 't bevel der beyfchap Tarantaife; (6) de Barony Faucigny; (7) De de broeders Hengit en Horft in grote menigte onbarony Beaufort; (8) De bailluagie Terniac; (9)De der den naam van Anglen naar Brittannien getrokbailluagie Gaillard; (10) het dal Chefery. De hoge ken zyn, en daar 7. koningryken opgerecht hebbergen maken dat de lucht daar in koud is, niet te ben. Evenwel hebben zy zich ook door gants
min is het land volkryk,en reedlyk vruchtbaar van Duitiland yerfpreyd, tot eindelyk in de Site eeuw
koorn, gelyk ook in de dalen van wyn, en op de hun koning Wittckindus Magnus van keyzer Karel
bergen ryk van weylanden. De hooftftad daar in den groten overwonnen, en tot het Chriiten geloof
is Chambery. De Franichen hadden byna het gant- bekeert wierd.
fche hertogdom vermeeftert, maar zy zyn in den
SAXEN,is een groot deel van Duitsland, dat zich
laatiien oorlog door de gelukkige wapenen van den van Pcien en Bohemen tot aan de Dukfche zee en
hertog daar gants uitgedreven. Het eigentlyk zo aan Denemarken uitltrekt, en 't welk in 2. kreitfeu
genaamde Savoyen is een landfehap in Savoyen tus- verdeelt word, naamlyk in de Opper-Saxfche en de
fchen Genevois, Faucigny , Taiantaife, Maurienne, Neder--Saxfche, die beyde onder het getal der tien
Dauphiné en Bugey gelegen.
kreitfen des H. Roomfchen ryks behoren. De OpSAULIA, kleine itad in klein Azien in Caramanien, per-Saxfche kreits grenft ten weden aan de Nederbenevens een bisdom, onder den aartsbiffchop van Saxfche, ten zuyden aan Franckenland, ten ooft en
Cogni behorende.
a'an Bohemen en Polen, ten noorden aan de OoftSAUREL, zie Kichelku.
zee. Zy begrypt het markgraaffchap Meiflen , de
SAURGES, een fraaje plaats in Piemont, op den ftiften ivierfeburg en Naumburg, het landgraaffchap
weg van Turin naar Nizza. Hier beginnen de Thuringen , de vorftendommen Anhalt, Coburg
gruwelyke bergen, waar over de muil-ezels voor en Querfurt, de abdy Quedlinburg, de graaffchapdezen qualyk pafferen konnen, tot dat hertog Ka- pen Barby , Mansfeld, Zwartsbürg, Stdberg, Gldrel Emanuel midden door de onbeganklyke rot- chen en Hohenftein , de marck-Brandenburg, en
het hertogdom Pommeren. De kreyts-directeur is
zen een ryweg naar Nizza heeft laten houwen.
SAURLAND, een van de twe landfehappen waar de keurvorft van Saxen. De Neder-Sa^iche kreits
uit het hertogdom Weftphalen beitaat , half den grenft ten ooften aan de Opper-Saxifche, ten zuykeurvorft van Keulen,en half den koning vanPruis- den aan dezelve en aan Heften , ten weften aan
Weftphalen en aan de Duitfche-zee, ten noorden aan
fen toekomende.
SAU-RUSSEL, hiet de waterval by Lints in den Jutland en de Ooft-zee. Deze kreits begrypt de
Donau, en wórd alzo genaamt wegens een rots, hertogdommen Bronswyk , Lunéburg , Maagdedie de gedaante van een Sau-Ruflèl (varkens-fnuit) burg, Bremen, Mecklenburg, Holilein en Lanenheeft,en zich wyd in den Donau uitftrekt; hy ver- burg, de vorftendommen Halberftad en Ratfeburg,
de bisdommen; Hildesheim en Lubeck, en de ryksoorzaakt de fchippers groot gevaar.
1
SAUSENBERG , berg-flot en landgraaffchap aan fteden Lubeck ," Hamburg, Muhlhaufen, Nordhaufen
en
Goslar.
De kreits-directeurs zyn de Hertog
Brisgau, tot Badea-Durlach behorende.'
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van Maagdeburg, en de hertog van Bremen ? waar den n . m e y anno iÓ7o.wierd keurvorft anno iCg&
by het huis Bronswyk het mede-diredeurfchap en den 15. fept. anno 1697. tot koning van Polen
gekroont. Zyn gemalin Chriftiana Eberhardina, dochheeft.
.
SAXEN, hertogdom,dat ten ootten aan Luiatien, ter van Markgraaf Chriltiaan Erneft van Brandenten noorden aan de Marck-Brandenburg, ten zuy- burg-Bareuth, is geboren den 19. dec. anno 1671,
den aan Meiden, en ten wetten ook aan Meilien en gehuwt den 10. jan. 1693. De keur-prins Frien het vorftendom Anhalt grenlt. Dit word eigent- dericus Auguftus is den 7. oei:. 1696. geboren, en
lyk de keurkreits genaamt, en hoort alzo den keur- heeft zich den zo. aug. 1719. met de aartshertogiri
vorft van Saxen toe. Het keurvorftendom Saxen van Ooftenryk Maria Joiëpha, oudite dochter vaa
benevens de ingelyfde landen word anders in zeven keyzer Jofephus, die den 8. Dec. 1699. geboren is,
kreitfen verdeelt, naamlyk in de keur-kreits , de in de keyzerlyke Favorita te Wenen in den echt
Thuringfche , de Meifnifche , de Leipziger , de begeven, waar uit de oudfte prins Jofephus AugusAartsbergfche, de Voogtlandfche en Neuftadfche. tus den 24. oét. 1721. geboren is. Van de andere
De hooglte geeftlyke gerichten daar in zyn de ker- regerende hertogen van Saxen zoek onder hun eikenraad, benevens het opper-confïftorie te Dres- gen bynaam.
SAXE:*BERG, kleine ftad en amt in opper-Heflen,"
den, de confiftorien te Leipiig en Wittenberg; de
wereldlyke, de geheime raad, de kamer, de lands- niet ver van de ftad Franckenberg, in de heerlyklegering, en het appel-gericht te Dresden, het op- heidltter, Heffen-Darmftad toekomende.
SAXENBURG, keur-Saxifch kamer-amt en flot 'm
per hof-gericht te Leipzig, en het opper hof-gericht te
de Meifnifche kreits, tuffchen Franckenberg en MitWittenberg.
SAXEN, de keurvorft van Saxen is des H.Room- weide aan de Zfchopau. Het word te gelyk van
fchen ryks aarts-maarfchalk , maar zyn erf-maar- den amtenaar van Franckenberg beftiert.
ichalk is de graaf van Pappenheim, ook is hy des- SAXENBURG, een kleine plaats en enge pas mei
wegen een patroon en rechter der hof- en veld trom- drie kaftelen in Karinthien, hoort onder Saltsburg*
SAXENBURG, O U D SAXENBURG, oud berg-flot in
petters; ook is hy bevoegt in de veldtochten, wanneer de keyzer te veld legt, des ryks hooft-en ren- Thuringen aan de Unftrut, een myl van Franckenvaan te voeren. Op de ryksdagen en by keyzer- haufen , tot het vorftendom Querfurt behorende,'
lyke proceffien draagt hy den keyzer of Roomfchen Dicht daar by legt Nieuw-Saxenburg.
SAXENHAGEN, flechte ftad benevens eenfloten
koning het blote zwaard voor, desw?egen voert hy
ook twe kruislings over elkander leggende /.waar- amt in het graaffchap Schaumburg, onder Heffenden in zyn wapen. By de keyzerlyke verkiezing Gaffel behorende.
heeft hy de 5de ftem,en vult op het kronings feett
SAXENHAUSEN , kleine ftad in het graaffchap Walj
te paard een maat vol haver van een hoop, dien hy dek, een myl van Waldek.
daar na het volk ten prooi geeft. Verder is hy SAXENHAUSEN , zie Frankfort aan den Mam.
ryks-vicaris op die plaatzen, daar het Saxifche recht
SAXISCE* FRIST , is een tyd van 6. weken en 3'
geld , en heeft het jus de non appellando. Dat dagen, die gemeenlyk in de gerechts termynen 9
keur-Saxen wegens het Markgraaflchap en burg- daar het Saxifche recht in gebruik is, geobferveert
graaffchap Meiffen, als ook wegens het landgraaf- word.
fchap Thuringen, en het burggraaffchap MaagdeSAXISCHE UNIVERSITEIT , word in Zevenbergen
burg de vier oude ryks ftemmen op den ryksdag te de vergadering der opper-officianten uit alle fteden
Regensburg gezocht, maar tot noch toe niet ver- en ftoelen der Saxifche natie genoemt, die alle nakregen heeft, is onder de fpeciale titels van deze tionale zaken vonniit en beïlilt
landfchappen aangemerkt. Ondertuffchen is dit noch
SAXKÖPING , kleine ftad in Denemarken op het
hier by te erinneren, dat het keur-Mentfifche di- eyland Laland.
reéteurichap te Regensburg deze bemiddeling op
SAXKÖPING , zie Sashöplng.
het tapyt gebracht heeft, dat de beyde ftemmen weSAxiEN,vlek in 't Canton Unterwalden,inZwitgens het Markgraaffchap en burggraaffchap weer zerland, in het Melch-dal, waar van het Saxier mei*
zouden aangenomen, maar de andere beyde noch den naam heeft.
enigen tyd, evenwel zonder nadeel te veroorzaken,
SAXMUNDHAM, ftad in Engeland, in de provintie
uitgeitelt blyven. Of nu, zo wel de ryksvergade- Suffolck.
ling, als ook het keur-huis van Saxen dezen voorSAYD , zie Sidon,
ilag zal aannemen 9 moet de tyd leren. Het huis
SAYDA,kleine ftad in het Meisnifche AartsgebergSaxen word verdeelt in de Erneftifche en Alberti- t e , den heer Wolf van Schönberg te Porfchenftein
«,iche linie. De eeritgenoemde beftaat uit de Wey- behorende, aan de Boheemfche grenzen.
marifche , Eifenachfche, Gothafche, Meinungfche,
SAYN, graaffchap aan den Rhyn, niet ver van
Römhildifche , Eifenbergiche , Hiidburghauiifche, Coblents. De graven van Sayn en Witgenftein hoen Saalfeldfche, waar van evenwel voor enige ja- ren onder de Wetteraufche graven, en delen zich
ren de Eifenbergiche en Römhildifche uitgeftorven in 3-linien, naamlyk in de Berleburgfche, Saynfche
zyn. De andere beftaat uit de keur-linie, en uit en Witgenfteinlche. De Berleburgfche heit&u uit
<ie Weiffenfelfche,Merfeburgfche en Zeitiche, waar de Berleburgfche en Homburgiche ; de Witgenvan, de Zeitfche ook in 't jaar 17:8. met hertog fteinfche urTde Witgenfteinlche en Vallendarilche^
Mauritius Wilhelmus uitgeftorven is. De regerende De goederen der Saynfche linie wierden na dedoocf
Jkeurvorlt van Saxen Fridericus Auguftus is geboren van graaf Lodewyk, die anno 1636, den 6. July
flierfjj
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SCANDERBÜRG , een koninglyk Deens flot nie£
Itiêrf, verdeelt. De keurvorfl van Trier kreeg Sayn
en Rheinbruel , met de, voogdyen Elich en" Ormits. yer van Arhus in Jutland.
De twee zufters van graaf Lodewyk kregen de o- SCANDERICK, zo word in het-Turks de ftad Averige goederen, waar van Erneltina, gemalin van lexandria in Egypten genaamt.
SCANDERONA, zie Alexandmta.
graaf Erneft van Manderfcheyd, het amt Hachenburg toeviel, na wier dood het aan de burggraven
SANDERONA, MONTE DE &C. zie Amanl
van Kirchberg quam. De andere zufter Johanetta,
SCANDIA, ScANDiNAviA,hier onder begreep men
een gemalin van Johannes Georgius, hertog van in oude tyden en verftaat men zomtyds oock nock
Saxen-Eifenach, kreeg het amt Alten-kirchen.
hedendaags dat grote Schier-eyland in Europa, dat
SAYNOCK XYMO, een van de drie grote eyknden de koningryken Zweden en Noorwegen in zich bek Japan in den Ooiter-Oceaan in Azien , beftaat uit
9. koningryken,
SCANDIANO, kleine ftad in 't hertogdom Modena
SAZ, ZAS, ZIARECK, ftad in Bohemen aan de tuflehen SaiTuolo en Reggio, dio den titel van eert
Eger,en de hooftftad van de Satzer-kreits, 10. my- marquifaat voert.
len van Praag.
SCANDOLERA, kleine ftad in het graaffchap Cre~
SAZAWA, rivier in Bohemen, die in Moravien mona in 't hertogdom Milaan, die den heer Ponontfpringt, en 2. mylen boven Praag in de Mulda valt. zoni toekomt.
SAZERKREITS, een van de 14. kreitfen van BoSCAPULARIÜM , is een deel van een munnikshemen , om den Eger aan de Meifniïche grenzen kleed , dat uit twe kleine lappen laken beftaat „
gelegen.
waar van het een de borft, het ander den rug
SAZIG, flot en amt in Achter-Pommeren , 2. bedekt. Scapularium hiet ook twe donkere bruine
mylen van Scargard , aan de Neumarkfche gren- kleine kappen van zyde, waar van de eene boven,
de andere onder aan 2 linten hangt. Deze laten de
zen.
SBIRRO, hiet een gerechtsdienaar in ïtaliea, en wereldlyke perfonen onder de Katholyken by de
%Y hebben in de grote Heden hun eigen hooftman, Carmeliters weyen, en dragenze ter eere van de H .
Maagt.
die il Barigello genaamt word.
SCAPULIER DER CARMELITEN, worden van on«
SCACH, SciAH, zo word de koning van Perzien
gemene kracht in gevaar te water eh te land , . in
genaamt.
SCALA, kleine ftad in Principato citra in Napels, ziektens en boze toevallen , in onvruchtbaarheid der
benevens een bisdom, 't welk met dat van Ravello vrouwen, in 't bluften van brand * en omtrent de
verenigt is, en onder den aartsbiiïchop van Amalfi gene die van den Duivel bezeten zyn, by de Katholyken gehouden. En daar is een zeker boek,
behoort.
SCALA MARMORIA , haven in Bithynien in klein der Carmeliten genade penning genaamt , dat de
oneindige deugden van dit fcap-ulier niet genoeg weet
Azien, aan de zee-engte van Conftantinopel.
SCALEA, kleine ftad in Calabria oltra in Napels, uit te fpreken.
Sc ARA, zie Shara.
aan de grenzen van Bafilicata, daar de mier Laino
in de golf van Policaftro loopt, die hier van daan
Sc AR AMANICO, ftad in 't koningryk Napels, irs
ook zomtyds de golf van Scalea genoemt word.
de provintie Abruzzo.
SCALEMI, voorgebergte in Sicilien in Val di Noto
SCARBOROUGH, kleyne ftad aan de kuft van het
aan de zuidlyke kuit, tegen over het eyland Mal- landfehap Yorck in Engeland, benevens een flot en
ta.
een goede haven. Zy is wel bewoont, dryft goede
SCALEMURA , oude ftad in Caramanien in klein handeling, en is van natuur zeer fterk, nademaal zy
Azien, benevens een citadel, en een bisdom, on- overal met klippen en de zee omringt is, en op een
der den aartsbiffchop vanSeleucia ftaande.*
hoge rots legt. Zy zend 2. gedeputeerden in 't parSCALETTA, flot, benevens den titel van een vor- lement en de omleggende zee-kuft heeft een ryken
.
.
ftendom in Sicilien, in Val di Demona , tuflehen haringvangft.
de bergen aan de zee-engte van Meiïina en tegen
SCARDONA , oude bevëftigde ftad in Dalmatien*
de Jonifche-zee gelegen, 10. mylen van Meiïina, aan den weftlyken oever van» de rivier Cherca, de
wiens veftingwerk 1676. van de Franffcnen geruï- Turken toekomende. Haar bisdom hoort onder
lieert is,
den aartsbirTchop van Spalatro»
SCARDONA, zie Arba.
SCALINE, een eyland in Engeland , tot de proSc ARENA , ftad in Piemont in het graaffchap Nizvintie Pembrock in 't vorftendom Walles behorenza, ,2. mylen van Villa Branca,
de. SCARPA, Ideyne ftad in de provintie Aggerhus in
SCALITS, ftad in apper-Ongaryen, aan de MoraNoorwegen aan de Noord-zee y 6. Zweedfche myvifche grenzen, aan ae rivier March.
SCANDALISEREN, iemant ergernis geven, of ver-: len ,ten zuydooften van Aggerhus.
SCARPANTO , ieyköd in de Middelantfche-zee, by
driet aan doen.
SCANDALUM MAGNATUM , is een wet in Enge- den mond van den Archipel,' tuffchen de eylanden
land tegen de fmaadredenen die tegen een pair van Candia en Rhodus.: Het is het grootfte van de 12.
het koningryk uitgebraakt worden. De overtreder eylanden,j.van de ouden Sporades genoemt, hoort
word gemeenlyk in een grote geldboete verwezen, den Turk toe, maar deszelfs meefte inwoners zyn
en moet zo lang in de gevangenis blyven, tot dat Griekfche Ghriftenen;,; De omleggende zee word
de zee, vm Jcarpanto of Mare Carpathium genoemt,
dezelve aan den beledigden betaalt is. .: > :
ö g ^S g
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SCARPE, een fort, dicht by Douay in Walfch
SCHACKEN , Luiterfch vrouwen-kloofter in het
Vlaanderen gelegen, dat 1710. by de overgaaf van graaffchap Waldeck, waar. van tegenwoordig Sode ftad Douay den Bont^enoten meteen van de phia Wilheimina,gebore gravin van Waldeck, abdis is.
Franiïchen ingeruimt wierd.Maarden17.Aug. 1712.
SCHADECK , een graaflyk Wefterburgich Hot en
ging het weer aan de FraniTchen over.
dorp op een hogenberg, aan de Lohne, tegen over
SCARPE,rivier in de Ooftenrykfche Nederlanden, Runckel.
die by Aubigny in Artois ontfpringt , en beneden
SCH^NIS, vorftlyk vry nonnenkloofter in de proS. Amand in de Schelde valt.
vintie Gaftern in Zwitzerland , onder het gebied
SCARPERIA, klein beveiligt fteedje in 't Floren- van de Cantons Schweits en Glaris behorende,
tynfche gebied.
SCH>ERDING, SCHERDING, heerlykheid benevens
SCARPONE, zie Covtrefcarpe.
een beveiligde taamlyk ^rote ftad en een fteik ilot
SCARREN , Hechte ftad in Zweden in Weft-Goth- aan den Inn-ftroom in 'opper-Beyeren, in 't rentland, diebyna met enkel moeras omringt,en voor amt Burghaufen, 19, mylen van Munchen.
dezen de hofhouding derWeit-Gothfche koningen geSCH/ESBURG . SEGESWAR , een van natuur en door
weeft is. Zy heeft een fraay Gymnaiium en een de konit beveiligde ftad onder de 7. Duitfche ftebiflchop, die onder den aartsbiiTchop van Upfal hoort, den in Zevenbergen, 2. mylen van Medwifch.
en een halve myl van de ftad woont.
SCHAFFGOTSCH, een voornaam graaflyk geilacht
Sc ARSD AL E , graaffchap in de provintie Derbyshi- in Silefien en Bohemen , waar uit de Kynail-Greitie in Engeland.
fenfteinfche linie m Silefien den titel van graven
ScARTtQUE, een nietswaardig gefchrift.
des H. Roomfchen ryks en femper-vrye voert, eri
SCASATI, zie Samo.
de vrye ftands-heerlykheid Trachenberg in Silefien
SCATONO,kleine ftad inTofcanen in Italien,daar in de vorige eeuw bezeten heeft, maar die tegenzekere ftenen gevonden worden, die door 't vuur woordig de graven van Hatsfeld toekomt, evenniet befchadigt worden.
wel voert zy 'er noch den titel van.
SCATDLLEN-GMDER , hieten de inkomften van
SCHAFHAUSEN, een van de 13. Zwitferfche Caneen land-vorft, die tot deszelfs kleine en daaglyk- tons, dat ten noorden aan Zwaben,ten ooften aan
fche uitgaven hefteed worden, en die daar over ge- de Bodeo-zee, ten zuiden aan den Rhyn , en ten
fielt is word Scatullier genaamt.
weiten aan de woudfteden grenft. Deszelfs omtrek
, SOBRESIN, ftad in het waywoodfchap Chelm, is niet groot,maar het aardryk vruchtbaar. Dit Canin klein-Ruffien in Polen.
ton, dat den hervormden Godsdienil toegedaan is s
SCELETON, is een geraamte, waar in de beende- beftaat uit 11. amten en de hooftilad Schafhaufen
yen van 't gantfche ligchaam door deontledersweer is een der fchoonfte fteden van Zwitzerland, 6. m y l
te zamen gevoegt zyn.
van Bazel aan den Rhyn, waar over aldaar een
SCELPA, rivier in Weftphalen in 't bisdomPader- ftene brug legt, en daar de beroemde Rhyn val ï$»
foorn , die zich by Corvey in de Wezer
ftort.
Zy heeft een citadel, tot wiens onderhoud de kroon
SCEPTER, is een prachtige ftaf, die niemand als Vrankryk uit kracht van het aangegane verbond
koningen toekomt, wyl het een teken, van d e k o - met Zwitzerland jaarlyks 800. livres betaalt.
ninglyke waardigheid is; hoewel ook i e rectors,op
SCHAFST/EDT, kleine ftad in het ftift Merfeburg,
de univerfiteiteri by plechtige feeften tot een teken 2. mylen van Merfeburg.
van hun rechtsgebied een fcepter voorgedragen word.
SCHAGEN, een heerlykheid en groot dorp van
SCEPTER-LEEN, zo worden noch hedendaags de den zelven naam in het graaffchap Holland, niet
lenen en landeryen der geeftlyke ryksvoriten in ver van Alckmaar.
Duitsland genaamt, wyl dezelve voor dezen door
SCHAGEN, HOEK VAN SCHAGEN , een voorgeeen fcepter van den Roomfchen keyzer het leen ont- bergte en vlek van den zelven naam aan het uiter~
fingen.
Daarentegen noemt men de wereldlyke fte eind van jutland, 't welk zich ten noord-ooften
vorltendommen vaan-leenen, wyl dezelve voorde- in de Noord-zee uitftrekt. Het Schager Rif daar
zen door een vaandel van den keyzer dtn vorften by is een ondiepte, die anderhalf myl in de zee
ter leen gegeven wierden.. Maar diergélyke plech- zich uitftrekt, en zeer gevaarlyk voor de fchepen
tigheid is ten tyde van Karel V. opgehouden, en is, wyl de ftroom haar daar fterk op toedryft.
worden hedendaags zo wel de geeftlyke als wereldSCHAGER-RACK, zie Cattegat*
lyke vorften met het kuflen van den knop van den
SCHAIDWEIN, zie Schottwun.
degen, dien de keyzer in de hand heeft , en met
SCHALABURG, berg-ilot en heerlykheid in nederaflegging van een en den-zelven eed ingehuldigt.
Ootlenryk, een uur van Melck.
SCEPUCCZ, zie zipSé
•
SCBALCK.AU, kleine ftad en amt aan de rivier lts,
Sc*RIF , zie cherif. '
in 't vorttendom Hildburgshaufen, 4. uren van CoSCERIFI, een goud e munt in Turkyen, die wat burg. Die:van.Schaumburg hebben 'er ook enig dee] in.
minder als een Venetiaanfche Zechino geld, en omSCKALKOLT , hooftilad van het eyland'Yfland,
trent een ducaat waardig is.
aan de zuidelyke kuil gelegen. Haar biflchop hoort
ScHAACKEN,ftot,eneen van de vier opper-amten onder den aattsbiffchop van Drontheim.
jn 't BrandenburgfchPruiffenj in de provintie Samland.
SCHALTSBURG , verwoeft berg-ilot in Zwaben,
SCHABATS, zie s&bAts.
den vorft van Hohenzollern toekomende.
SCHACH, is een Perziaanfche,munt, die omtrent
SCHAM, Z\: Damafco.
%. Duitfche groffchen -en a , penningen bedraagt.
SCHAMACHIA , SAMMACHIA ? SUMACBIA , hooftilad
• •>
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ïn Medien ] niet ver van de Cafpifche-zee, de Per- toekomt. Dicht daar by is het beroemde Schanslianen toekomende. Zy is voordezen groot,fterk, felfche Hol, waar in over de 13. vamen diepe veren wegens haar koophandel beroemt geweeft, maar welffels te vinden zyn. Voordezen heeft men veel
1578. is de ftad van de Turken ingenomen , en noch zo genaamt eenhoorn aldaar gegraven, maar tegenhet zelve jaar van de Perzianen weer verovert en woordig vind men het niet meer in zo grote meverbrand. Zy was wel weer opgeboud, maar is nigte. Anders is het Hol doorgaans gelyk hetBau16Ó7. door een fterke aartbeving zeer geruineert, mans Hol vol witte glinfterige'drop-ftcnen.
en 1670. weer opgeboud.
SCHARTZENBACH, flot in het graaffchap ToggenSCHAMES, zyn onder de Joden luiden , die in burg in Zwitferland, den abt van St.Gai toebehohun Synagoog den dien ft van klokkeluiders of kos- rende, dat de Toggenburgers anno 1710. in mey
ters verrichten, en by wie zich de Joden, die van met gewelt verovert, en.na den gefloten vrede
vreemde plaatzen komen,behoorlyk aangeven,hun anno 1719. aan den abt weer afgeftaan hebben.
acces-geld inleggen, en hun quartier melden moeSCHARVOSCH, fterk kafteel in Ongaryen aan de
ten, op dat z y , na de gerechtlyke inda^ing van Theifïe.
de Schames van ieder plaats kunnen aangetoont,
SCHATMEESTER , des H. Roomfchen ryks aartsen voor de overigheid gebracht worden.
fchatmeefter is een van de ryks aarts-amten, dat de
SCHAMHAUPT , kloofter der reguliere koorheren keurvorft van de Palts bezit, en eerfl in den Weftvan St. Auguftyn aan de Schembach in Beyeren, phaalfchen vrede 1648. befliil is, na dat men het
tegenwoordig de Univerfiteit van Ingolftadt toeko- aarts-fpys-opdragers amt op het huis van Beyeren
mende.
had overgedragen. Dit amt beftaat daar in, dat
SCHAMS , klein landfchapje in Graauwbundter- hy by grote ryks-plechtigheden den keyzer de ryksland, aan den achter Rhyn , 4. mylen lang en een kroon voordraagt, ook de goude en zilvere mant
onder het volk ftrooit. Zyn erf-fchat-meeiter is de
breed, waar in verfcheyde kafteien leggen.
SCHANDAU, kleine ftad aan de Elve aan de Bo- graaf van Sintiendorf, die dit amt in deszelfs afweheemfche grenzen , in de Meifnifche kreits, een zigheid verricht, en fchoon anno 1708. keur-Palts
na den ban-verklaring van den keurvorft van Beyemyl boven Königftein.
SCHANDELBACH, o f SCH^NDLICHER B A C H , r i v i e r ren met het aarts - Jpys - opdragers amt voorzien »
by Obernheim in de neder-Elfas, die niet altyd en het aarts-fchatmecfters amt anno 1710. den keurvorft van Hannover opgedragen wierd, zal doch
loopt.
het aarts-fchatmeefters amt , na dat keur-Beyeren
SCHANDERSLEBEN, zie Sandersleben.
anno 1714. in den Raïtadtfchen vrede in zyn waarSCHANS-GRAVERS, zie Pionnier s*
SCHANSJE, is een kleine fchans, inde gedaante digheden en landen herftelt is,aan keur-Palts weervan een fter met verfcheyde punten aangelegt, om om gegeven worden, waar tegen zich keur-Han*
de influiting der linien of anderer werken te verze- nover tot heden toe fterk aankant, ftaat alzo te
verwachten wat 'er weer voor een nieuw aarts-amt
keren. Zie Sterre-Schans,
SCHANSKORVEN , zyn lange gevlochte korven, 5. voor den keurvorft van Hannover zal uitgevonden
of 6. voet hoog met aarde gevuit, die men op de worden.
wallen tuiTchen de (tukken zet om de conftapeis te
SCHATSLAR , welgeboud flot in 't vorftendom
dekken , en by belegeringen worden zy ook ten Schvveidnits in neder-Sileiien , hooide voordezen
dien einde op de batteryen geftelt.
onder hetLandshutfche Weichbild in dit vorftendom,
SCHANS OP HET SCHIP» zie Half Ver deck.
maar tegenwoordig word het tot de Koningsgratfer
SCHARFFECK , zie Schoneck.
kreits in Bohemen gerekent.
SCHARFFENBERG, oud berg flot in Meiiïen, ter
SCHAT-ZADELER-AGASI, is een zwarte gefnede
linker hand aan de Elve, een myl van MeilTen, aan het Turkfche hof, die het opzicht als hofmeehoort die van Miltits toe.
fter over de kinderen van den groten heer heeft.
SCHARFFENBERG, oud en woeft berg-flot a?n het
SCHAUEN, vryeRyks heerlykheid in 't HalberftadThuringer woud , tuiTchen Eifenach en Walters- fche by Oofterwyk, die in de voorlede eeuw van den
haufen.
vorft van Waldeck aan de vryheren van Groot verSCHARNEBECK, voordezen een kloofter, nu een kocht is.
landvorltlyk flot en amt in 't hertogdom Luneburg,
SCHAUENBURG , oud verwoeft flot in het Thuaan den Nets-ftroom, naar den kant van Lauenburg ringer woud, dicht by het fxeedje Friedrichroda,
toe.
z. mylen van Gotha, waar onder het ook behoort.
SCHARNITS, vefting en grens-pas in Tyrol, naar
SCHAUENSTEIN, vlek in Franckenland, onder't
Beyeren toe.
opper-amt Culmbach behorende, 4. mylen van BaSCHARNITZEL, zo hieten de kleine papiere pe- reuth.
perhuisjes, inzonderheid te Wenen, waar in honSCHAULEN, GROSS-OF GROOT SCHAULEN, kleine
dert, vyftig, vyfentwintig, of ten minden een do- ftad in Samogitien in Litthauen, anderhalf uur van
r / n ducaten gewonden worden, en die de keyzer de Semigaliifche grenzen.
de zo genaamde audiëntie-broeders by de verleende
SCHAUMBURG, kleine ftad, flot, en voordezen
gehoorgeving gewoon is uit te delen.
de refidèntie plaats van den vorft van Nafta u-S chaumSCHARRAT, zie Zarkat.
burg, op een hogen berg, niet ver van Diets en
SCHARTSFELS, een oud berg-flot en amt op den de rivier de L4)hn, in Wetteravien.
Harts , dat den hertog van Bronswyk- Luneburg
SCHAUMBURG, flot, amt en graaffchap in WeftGg § § g 2,
pha-
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phalen, tuffchen het vorftendom Minden, de graafschappen Spiegelberg en Lemgow en de Brunswykfche grenzen. Het had voördezen zyn eige ryksgraven, die anno 1640. met graaf Otto mtgeftorven zyn. Na deszelfs dood ontftont 'er enig gefchil, nademaal enige amten van oude tyden af van
HeiTen-Caflel, en enige andere van het ftift Minden ter leen gehouden wierden, waar mee derhalven een langdurig proces te Wenen gevoert wierd;
maar enige goederen daar van waren Ailodiaal, en
Elizabeth, de moeder van den laatften graaf, een
gebore gravin vander Lip, matigde zich hier op
het gantfche graaffchap aan , en vermaakte het
weer aan haar broeder Philippus , graaf van der
Lip, die eindelyk den 9.jul.anno 1647. met Amelia Élifabet, landgravin van Heffen , als voogdes
van haar zoon Wilhelm VI. dit verdrag aangong,
dat hy de eene helft van dit graaffchap aan het huis
van Heften-Gaffel afftond, en de andere helft van
dit huis ter leen hielt, welk -verdrag ook daar na
1648. in den Osnabrugfchen vrede bekrachtigt
wierd.
SCHAUN , Deenfch fteedje onder het ftift Alburg
in Noord-Jutland.
SCHAUNEBURG , kleine ftad in de Lyflandfche
provintie Letten, 22. mylen ten ooiten van Riga
gelegen.
SCHAYDWIEN , zie Schottwlen.
SCHEEPS-CAPTEIN , zie Captein ter zes.

SCHEEPS-PREDIKANT , oeffent den Godsdienft zo
wel op de reys als in de haven op het fchip, nademaal hy alle morgen en avond het gebed doet,
maar alle zondagen een predikatie of mis houdt,
SCHEER , kleine ftad in Zwaben, by den Donau,
benevens een (lot en heerlykheid den graaf Thruchfes van Waldburg toekomende. Het gebied daar
om word het landfchapje Scheer genoemt.
SCHEERBOTEN , zyn kleine gewapende vaartuigen , die in de Scheeren gebruikt worden, om de
vyandlyke fchepen af te houden.
SCHEEREN , zo hieten de zee-klippen op de
kuiten van Zweden en Finland , inzonderheid
voor Stockholm, die zich 16. tot 18. mylen in de
zee uitftrekken, en de inkomft in de haven gevaarlyk maken.
ScHtFFTLAKN, een Premonftratenfer Munniken
abdy aan de lier, 2. mylen van Munchen in Beyeren.
SCHEHERESUL, SCHIARAZUL, hooftftad van

een

Beglerbegfchap van den zelven naam in Darbeck in
Azien.
SCHEIBENBERG , kleine berg-ftad onder aan den
berg van dezen naam in de Aartsbergfche kreits, een
Hiyl van Annaberg , is den 16. o&ober 1710. by
na te enemaal afgebrand, maar nu heel fraai weer
opgeboud.
SCHEIBS,kleine ftad in neder-Ooftenryk, tuffchen
de rivieren Yps en Eriaph.
SCHEICH, SCHEICK, hiet in 't Arabifch een Oud-

ften of Heer, en alzo noemen de Mahometanen
hun priefters, die op zekere tyden opentlyke vermaningen aan 't volk doen.
SeHEiCKE, zie Selcke*

SCHELCKLINGEN, kleine ftad en iïot in Zwaben^
een uur van Blaubeyeren, en 2. mylen van U l m ;
hoort het huis van Ooftenryk tpe.
SCHELDE , grote rivier in de Ooftenrykfche Nederlanden , die in Picardyen ontfpringt, en zich aan
de Brabantfche grenzen in 2. armen deelt, naamlyk
in de Wefter-Schelde of den Hont, die tuffchen
de eylanden Catfand en Walcheren in de zee valt»
en de Oofter-Schelde, die tuffchen Walcheren en
Schouwen zich in de zee ontlaft.
SCHELLENBERG, zie Auguflusburg.

SCHELLENBERG, vrye ryksheerlykheid in Zwaben , die de vorft van Lichtenftein van de Carolynfche linie 1699. den graaf van Hohen-Embs afgekocht heeft en 1719. tot het nieuwe ryks-vorftendom
Lichtenftein geflagen is. Zie Licht enflein. ,
SCHELLENBERG , is een hoogte by de ftad Donawerth, waar op een fterke fchans legt. De keur»
vorft van Beyeren liet het 1703. en 1704. door een
nieuwe verfchanffing verfterken, maar wierd den
2. juli 1704. door den prins Louis van Baden en
den hertog van Marlborough in een bloedigen f lag
daar uitgejaagt.
SCHELLING, T E R SCHELLING, eyland in de Ver-

enigde Nederlanden, niet ver van deWeft-Vriefche
kuiten, tuffchen de eylanden Ameland en Vlieland,
SCHELLING , de Spaanfche en de Luikfche houden 10. lichte -ftuivers, die 5. keyzers grofehen of
15. kreutfers uitmaken. Een fchilling fterling,dat een
Engelfche zilvere munt is, geit 12. pence offtinvers, en is omtrent de vierde part van een ryksdaalder. Een Italiaanfche fchelling maakt 12. Italiaanfche penningen. Een Hollandfche fchelling is
6. ftuivers, of de achtfte part van een ryksdaalder.
Enige van de zelve zyn op minder prys geftelt, die zy
quade fchellingen, malle fchellingen of zeftehalven
noemen, en deze gelden maar vyf en een halve
ftuiver. Een fchelling Poolfche munt, waar van 'er
drie een Poolfche grofehen, 60. een Poolfche marek,
en 90. een ryksgulden maken. Een fchelling Danske, of Deenfche fchelling is. 3. goede penningen.
Een fchePing Lubs is 2.fchellingDanske,of 6.goede
penningen , en een Radder-fchelling in 't Keiüfche
is 16. heller. Een fchelling in 't Mentfifche gebied
is 3. kreutzers, of 1. keyzers grofehen, of 9. penningen naar Saxifche waarde. In Franckenland laat
de biïlchop van Wurtsburg alleen fchellingen flaan 3
en geldt ieder 9. penningen , waar van 'er 28. een
Franckifchen gulden of 20. grollen M'eisnifch geld
uitmaken. Een fchilling in Hamburg is 6. goede
penningen. Een dubbele fchilling in Bremen maakt
3. groot of 15. fwaar , en een enkele is anderhalve groot of achtehalve fwaar. Van de Lubeckfche fchillingen geldt een enkele 8. een dubbele
16. penningen.
SCHELSÖR , Deenfch fteedje benevens een haven
aan de Ooft-zee, op het eyland Zeeland.
SCHEMBERG , fteedje in Zwaben in het oppergraaffchap Hohenberg , aan de rivier Schlicham s
het huis van Ooftenryk toekomende.
SCHEMHAMPHORAS, hiet na der Joden overlevering zulk een verborgen naam van God , datdie den zelven wift of had , .ongelooflfke dingen

SCH.
gin verrichten zou kunnen. Gelyk dit verblinde
Volk voorgeven durft, dat Chriltus dien geweten,
en al zyne wonderen daar door verricht heeft.
SCHEMNITS, berg-Had in opper-Ongaryen, in het
graaffchap Bars, benevens twe kailelen op bergen
gelegen. Hier is de befte zilvermyn van Ongaryen.
SCHENCKE, aelbud vryheerlyk geflacht en amtnaam, die enige eeuwen herwaarts in de keurvorftlyke Saxifche landen ge weeft is. Maar daar zyn 'er
van verfcheyde Hammen, die met een bynaam van
elkander onderfcheyden worden, want men heeft
de Schencken van Tautenburg, des landgraaffchaps
Thuringen erf-fchenken en Banier-heren, deze wil
men dat van aeloude Roomfche afkomft, en voordezen Schencken van Varilla of Vargila naar een
Italiaanfche burg en Hamhuis genoemt zyn geweeH,
maar zy zyn in de vorige eeuw uitgeflorven. Hierna zyn beroemt de Schencken van Landsberg, die
In neder-Luiatien de heerlykheid Leuthel, en in de
aangrenzende Marck verfcheyde kleine Heden als
Hechtingen bezitten. Niet [minder zyn bekent de
Schencken van Weidebach, die hun goederen in
het Weiflenfelfche hebben, en de Schencken van
Walbeek in het vorftendom Halberfladt.
SCHENCKENBERG, Hot en opper-Voogdy aan het

Frickdal gelegen.
SCHENCKENDORF , een ordens amt en heerlykheid
in neder-Lufatien, het heermeefterdom van de Johanniter-orde van Sonneburg toekomende.
SCHENCKENSCHANS , beroemde Hollandfche vefting en Had in de Betuw in Gelderland, aan een
iandpunt,daar zich de Rhyn in 2. grote armen verdeelt, waar van de rechte enzwakfle den naam van
Rhyn behoud, maar de andere de Waal genoemt
word, en zy commandeert byde armen. Zy heeft
haar naam van een Gelders edelman , Maarten
Schenck van Niedeck, die haar het eerft aangelegt
heeft. Behalven het vefting-wrerk en de kerk begrypt zy over de 800. huizen in zich, heeft voordezen tot het hertogdom Kleef, en keur-Brandenburg behoort, maar is in 't jaar 1681. tegen een
^Equivalent aan de Hollanders overgelaten.
SCHENINGEN, oude en middelmatige fladt inOoHGothland in Zweden.
SCHENKING TEN INZICHT VAN 'T HUWLYK , hiet

dat gene wat een bruidegom zyn bruid in plaats van
haar ontfange bruidfehat geeft, om het zelve na
zyn dood haar leven lang te behouden, maar na
haar afiierven weer aan de rechtmatige erven des
bruidegoms te laten vervallen: maar is in Holland
niet in gebruik, nademaal zy van de morgengaaf
verfchilt, diQ de bruid en haar erven in vollen eigendom behouden.
SCKEPENSBANK, is een collegie van onpartydige
rechtsgeleerden, die in Hrydige rechtszaken, voornaamlyk in criminele gevallen, hun akten overzenden, vonnüTen daar over ophalen, en dezelve naderhand in 't licht geven. Voordezen waren de
fchepens zekere gerechtsperfonen van groot aanzien , die een graaf of rechter van een provintie
toegevoegt wierden, op dat hy benevens hen de
gerechtigheid handhaven, en in de rechtsge vallen
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zich van hun raad bedienen mocht. Hy kon zonder hen geen vonnis vellen, en zy moeften inboorlingen en vrye luiden van eerlyke afkomft zyn,
waar van daan men diergelyke perfonen fchepenbare vrye luiden placht te noemen. Hun vonnisfen golden zo veel als gefchreve wetten, waar naar
zich ieder rechter in 't vonnis vellen richten kon.
SCHEPPENSTADT , vlek in 't Bronswykfche gebied, aan de kleine rivier Altenad , derde halve
myl ten ooften van Wolffenbuttel gelegen.
SCHEPTE , eyland aan de Noordfche kuft van het
landfehap Kent in Engeland.
Sc HER , zie Scheer.
SCRERENBERG, marktvlek en amt in Thuringen,
den vorft van Schwartsburg-Sondershaufen toekomende.
SCHERHORST, kleine Had en haven op het weftlyke eyland Lewis by Noord-Schotland.
SCHERIF , zie Cherif.
SCHERIFF, zie Scenfi.

SCHERMBEEK, kleine Had en flot in 't hertogdom
Kleef, de graven van Vehlen toebehorende.
SCHERMUTSELING , is een gevecht tuficheu 1.
vyandlyke partyen, dat by geval gefchied.
SCHERNICOVIEN, zie Czernichow,
SCHERPENBEIL,, MONTAIGU, kleine Had in Bra-

bant, een myl van Dieft.
SCHERPENHEUVEL , kleine Had in Brabant, hangt
van de Had en heerlykheid Dieft af, en hoort de
erfgenamen van koning Willem III. toe.
SCHERWICH, flot en vlek aan den Donau in Ongaryen, niet ver van Grieks-Weiiiènburg.
SCHESLITS, kleine Had, amt en flot, 1. mylen»
van Bamberg, in 't bisdom Bamberg in Franckenland,
SCHETLAND, DE SCHETLANDSCHE OF H I T L A N D -

SCHE EYLANDEN, leggen in de Calidoonfche-zee,

tuflehen Schotland en Noorwegen, worden wel tot
Schotland gerekent, maar horen den koning van
Denemarken toe: men telt 'er tot 16. toe, evenwel zyn 'er maar 6. van bewoont, en het voornaamfle daar onder hiet Mainland.
SCHEVELING, een dorp in Holland aan den oever van de zee, een klein uur van den Haag,waar
van het door een linierechten weg, die met kleine Henen beHraat, en aan weerskanten met bomen
beplant is, gefcheyden word.
SCHEYDE , kloofler in het graaffchap Marck in
WeHphalen, dicht by de Had Unna, den koning
van Pruiflen toekomende.
SCHEYDS-RECHTER , zie Arbiter CompromiJJarius.
SCHEYERN, een aanzienlyk Benedictyrier-kloofler
boven Pfaffenhofen in opper-Beyeren, dat uit het
flot der graven van Scheyern, waar van de hedendaagfche hertogen van Beyeren afflammen , daar
toe gemaakt is.
SCHIABRAZUR, grote Had in Azien, in het landfehap Diarbeck.
SCHIAIS, ZO noemt men de fekte der Mahometanen in Perzien, die tegen de Turkfche Mahometanen, Sunnis genaarrït, aangekant zyn. Zy houden maar de uitdruklyke geboden van Mahomet,
en hebben zich zeer flerk in 't koningryk Golconda
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uitgebreyd, daar in tegendeel de Sunnis veel overScHitüBERO,flot en fteedje in de Silefifcheheer
leveringen geloven, en in 't ryk van den groten lykheid Worter.
Mogol de overhand hebben.
SCHILDER HUISJE, is een houte of ftene huisje,
SCHIATI, zie Sciaii.
dat men aan de punt van een bolwerk z e t , op "dat
SCHIDLOWITS, ftad en flot in opper-Podolien in de fchildwachten daar in bedekt mogen zyn.
Polen , niet ver van Chmielnic, by den oorfprong
SCHILDESCHE , adelyk Juffren-kloofter en dorp 'm
van de rivier Racon,heeft goede (Vaal-en yzer-my- het graaffchap Ravensberg, een myl vanBylevckl
nen.
*
SCHILDKNAAP, zie Ejmuire.
SCIIIE, zo noemt men de vaart die van Delft
SCHILDWACHT, IS een geprivilegieert perfoon,
naar Schiedam loopt, en zich in de Maas ttort.
en niet ichuldig iemand te gehoorzamen , wanneer
SCHIEDAM , kleine maar volkryke ftad aan het ri- hy op zyn poft ftaat, al was het zyn eigen officier,
viertje de Schie, daar het zich in de Maas ontlaft, 't zy dan dat het ware om hem af te loden, of dat
in zuid-Holland. Zy is de negende in het getal hem iets in den naam van den gouverneur aanbedier 18. fieden, die haar gedeputeerden in de ver- volen wierd. Hy moet geen vreemden ongevraagt
gadering der Staten van Holland zenden.
voorby zyn poft gaan laten; komt 'er een opperSCHIEFELBEÏN , zie Schïffelbein.
officier zo moet hy het geweer prefenteren. De
SCHIELAND , klein landfchap in zuid - Holland, fchildwachten moeten ook acht geven dat 'er geen
tuffchen de Maas, YrTel, Delfland en Rhynland.
twe wagens op de brug of in de poort te zamen koSCHIEMAN, of, zo andere willen, Schimman, is men.
de naam dien de Hollanders aan een zee bedienden
SCHILDWACHT TE PAARD,word in 't veld opeen
geven,dien men anders-quartiermeefter noemt. In- verheve plaats uitgezet, en geeft door een fchoot
zonderheid heeft hy opzicht over de pompen, en het teken, wanneer de vyand beweging maakt.
is een hulp van den fchipper en van den hoogbootsSCHILLI, zie Scilly,
man.
SCHILLING-PFENNIG , is in de Saxifche rechten
SCHIERMOND , SCHIERMONICK-OOGE , klein ey- zo veel als 16. penningen Meifnifch , en 30. daar
land onder Vriefland behorende,waar van het door van maken twe oude Schock,of 40. grofchenMeifeen 1 malle vaart afgezonden word.
nifch.
SCHIERTING , zie Schïrtingen.
SCHILLINGSFURST, hoog Franckifch bergfïot in
SCHIETEN, een feéte van Mahometanen, die de het graaffchap Hohenlohe,en de reiidentie vanden
leer van Ali volgen, en hem hoger houden als Ma- graaf van Hohenlohe-bchillingsfurft.
liomet, en darom van de Turken voor de ergfte
SHILTACH, kleine ftad in het hertogdom Wurketters gehouden worden. Zy geloven dat deze temberg in Zwaben, aan het water Schiitach , in
Ali weer in de wereld zal komen om de gantfche het Kinzinger dal
'wereld te bekeren , en daarom houden zy altyd
SCHILTBERG , VERTHES, een gebergte in Nedereen paard voor hem in de Mofquée vaardig en ge- Ongaryen, 't welk zich van 't zuiden ten noorden
zadelt.
van het meir Balaton tot aan den Donau in de
SCHIFF-AMT, zie Ober Schiff-amt.
graaffchappen Vefprin, Raab en Gran uitftrekt.
SCHIFFBECK , een voritelyk Holikins vlek, 2.uren
SCHILTDORFF , middelmatige beek in de oude
van Hamburg gelegen.
Marck, waar door de Ucht geiterkt word, en die
SCHIFFELBEIN , Had, flot en landvoogdy in de dan verder onder Ofterburg in de Biefe valt.
nieuwe-Marck-Brandenburg aan de rivier Rega,aan
SCHIMECK, flerk ilot op een berg in Neder-Onde Pommerfche grenzen, daar de ridders van St. garyen niet ver van het meir Balaton in het graafJan een commandery hebben, die onder Sonneburg fchap Vefprin, en zo. mylen van Wenen, dat anbehoort. De commandeur is altyd te gelyk land- no 1709. door de keyzerlyke troepen de rebellen
voogt in de SchifTelbeinfche en Dromburgfche kreits, afgenomen wierd.
waar aan deapellen van de neder-gerichten gefchieSCHIMMERBUEG, groot woud in het Bronswykden, en moeten die van adel daar in voor hem te fche gebied, een myl van Goslar, den hertog van
recht ftaan. Hy houd gemeeniyk hier toe een Bronswyk-Luneburg toekomende.
burg-gerichts-amtenaar, dat een edelman en te geSCHINTA, flot en dorp in opper-Ongaryen aan
lyk een geiludeert perfoon moet zyn,
de Waag, waar over aldaar een brug legt.
SCHIFFENBERG , een commandery van de DuitSCHIPBREUK, is de verplettering, fplyting of verfche orde in opper-Heflen, een myl van Gieflen, lies van een fchip, dat tegen een rots of op een
die tegenwoordig de Pruiffifche generaal luitenant bank gedreven word , te grond gaat, of op een angraaf van Dsenhof bezit.
dere wyze verloren gaat. Men noemt .het ook verSCHIFFENBURG , zie Scbipterbeil,
ongelukken.
SCHIFVE , kleine ftad. in Denemarken , die in 't
SCHIPBRUG, beftaat uit fchepen die niet ver, van
amt Salling legt, en tot het ftift Wyburg in noord- elkander leggen, met ankers beveiligt, en met fterJutland behoort.
ke planken bedekt zyn.
SCHILDA, kleine ftad in de Saxifche keurkreïts ,
SCHIPNOBEL, een goude, ook een zilvere munt,
tuffchen Torgau en Offchats, $.mylen van Leipfig, van de grootte enes daalders in Engeland , die 3,
en 1. van Torgau , onder deszelfs amt behoren- daalders en 18. goede grofchen bedraagt, maar naar
de.
den tegenwoordigen cours op 4. ryksd. 20. gr. ge-

liegen

SCH.

SCH.

fögen is, en het eerft te Keulen aan den Rhyn zou
gemunt zyn. Zy word darom dus genoemt, wyl
cp de eene zyde een fchip zonder roos tot een onderfcheyd der rofenobels ftaat.
SCHIPPER , heeft het opzicht over de zeylen en
al de equipagie, zo evenwel , dat hy zonder des
kapiteins bewilliging niets gewichtigs doen durft. Op
de Middelantfche-zee word hy patroon genoemt ,
en niemand kan fchipper worden, voor dat hy vyf
jaar gevaren heeft, en opentlyk geexamineert is, 't
welk door twe oude fchippers in tegenwoordigheid
der admiraliteits officiers gefchied. Op de koopvaardy-fchepen vak het den fchipper te beurt den
bootsman, ituurman en de matrofen aan te nemen,
evenwel met toeitemming der eigendoms-heren ,
wanneer het gefchied daar zy wenen. Hy moet
alle ingefcheepte waren naar den inhoud van den
hierover opgeitelden vrachtbrief verantwoorden, en
is verplicht zich in peribon op zyn fchip te laten vinden , wanneer hy uit een haven of rivier uitloopt,
enz.
SCHIPPERBEIL, SCHIFFENBURG, fraay fteedje in

*t Brandenbürgs-PruifTen, in Bartenland.
SCHIPPOND, weegt 3. centner.
SCHIP VAN L I N I E , NAVIRE DE L I G N E , EEN CAPITAFIL OORLOGSSCHIP, EEN HOOFT-OORLOGSSCHIP,

zo noemt men alle oorlpgsfchepen , die fterk genoeg zyn om in een krygsvloot te dienen.
SCHIRAS, hooftitad van de provintie Farfïftan in
Perfien, aan de rivier Bendimir in Azien. In haar
gebied groeit heerlyke wyn en granaat-appelen, en
deze plaats legt in een uitnemende aangename landftreek.
SCHIRMS ORTE, in Zwitzerland zyn 4 , naamlyk

Zurig, Lucern, Schweits en Glaris.
SCHIRO , zie Scïro,
SCHIRTINGEN, SCHIERTING , marcktvlek en

pas

aan de overzyde van de Eger in Franckenland, hoort
ten dele den markgraaf van Bareuth , ten dele de
ftad Eger toe. Dicht daar by legt het fterke Hot
Kohenberg, op een berg aan de Eger.
SCHIRWAN, zie Erivan.

SCHISMA, is in een byzonderen zin een fcheuring
onder de Chriftenen, die wegens tegen elkander
ftrydende meningen in religie-zaken ontftaat.
SCHKEUDITS, kleine Merfeburgfche ftad en amt,
2. mylen van Leipfig.
SCHKÖLEN , zie Scköhlen.

SCHLACKENWALDE, koninglyke ftad in de Elboger kreits in Bohemen, is wegens" haar voortreflyke
tin-mynen beroemt.
SCHLACKEWERDE, ftad benevens een fchoon flot
en tuin , als ook een collegie van Godvruchtige
fcholen, waar by een fchone kerk , waar in een
vorftelyke begraafplaats is. Zy legt in de Elleboger
kreits in Bohemen , een myl van Kareisbad, en hoort
de erven van markgraaf Lodewyk van Baden-Baden,
die het met zyn gemalin,als een gebore princes-van
Saxen-Lauenburg, gekregen heeft.
SCHLADEN ,ilot, graaffchap en droft-amt in 't bisdom Hildeshéim aan de Halberftadfche grenzen.
SeatAGE,kleine landftaden amt iu 't hertogdom
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Wenden, in Achter-Pommeren aan de Wipper, den
koning van PruifTen toekomende.
SCHLAGELS, SLAGELS, Deenfch fteedje op het

eyland Zeeland.
SCHLAITHEIM, vlek en flot in Zwitzerland, 'm 't
canton Schaf haufen, waarvan de vry heerlyke familie Keiler in Zwaben den toenaam van Schlaitheim aanneemt.
SCHLAITS, ftad , flot en graaflyke refidentie in
Voogtland , een graaf Ruis van Plauen toekomende , 6. mylen van Zeits.
SCHLANGERUP, Deenfch fteedje op het eyland
Zeeland, legt aan het Cattegat en heeft een haven.
SCHLANST/EDT , groot amt in 't vorftendom Halberftad, den koning van PruifTen toekomende, en
de hertog van Wolffenbuttel heeft een klein deel aan
het dorp PabftorfF in dit amt.
ScHLAVENTiTs,heerlykheid in 't vorftendom Oppelen in Opper-Silefien aan de Poolfche grenzen,
tegenwoordig den graaf van Hoym toekomende ,
daar een fpiegel-makery opgerechtJs, en ook een
koper-hamer is.
SCHLAWA, een fteedje in 't vorftendom Glogau
in Silefien, tegenwoordig den vryheer van Fernemont toekomende.
SCHLAWA , ftad in Achter-Pomeren in 't hertogdom Wenden aan de Wipper , den koning van
Pruiflen toekomende, daar iterke handel in linnen
gedreven word.
SCHLECHDORF, proosdy van reguliere Canunniken in opper-Beyeren aan de Kochel-zee.
SCHLEEPUSCH, fteedje i n ' t hertogdom Bergen,
waar van een vryheerlyke familie den naam
voert.
#
SCHLEGEL , kloofter in Opper-Ooftenryk van de
Premonftratenfer-Orde.
SCHLEINING , fteedje in Opper-Stiermarcken aan
de Ens, tufTchen Raitadt en Steina gelegen.
SCHLEISHEIM, Keur-Beyerfch luit-huis , 1. uren
van Munchen gelegen.
SCHLETSTADT, beveiligde ftad in de landvoogdy
Hagenau in de Neder-Elfas aan de rivier 111,4. mylen van Colmar, was voor dezen een vrye ryksftadt,
maar is in den Ryswykfchen vrede aan de kroon
Vrankryk overgelaten.
SCHLETTAU, kleine berg-ftad in de Aartsbergfche
kreits in MeifTen, een halve myl van Annaberg, is
1708. afgebrand. Hier is een keurvorftelyk jachten luft-flot, waar op de opper-houtvefter van de
opper-Bergfche kreits woont: ook is hier een amt,
dat te gelyk van den amtman van Grünhayn waargenomen word.
SCHLEUSINGEN, middelmatige ftad benevens een
fchoon flot in 't Hennebergfche, waar in een landsregering en het confiftorie is, aan den kleinen vloed
Schleufia, 3. mylen van Ilmenau. Zy heeft een
beroemt gymnafmm, dat de hertogen van Saxen,
die deel hebben aan Henneberg , in gemeenfehap
toekomt, en was voor dezen de refidentie der vorftelyke graaven van Henneberg. De ftad en 't amt
h o o i e n voordezen de hertogen van Saxen- Seits toe,
maar
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maar zyn na de dood van den hertog Maurits Willem 1718. van Keur-Saxen in bezit genomen ,
wiens weduwe tegenwoordig daar haar woonplaats
houd.
SCHLEYDEN , fteedje in het Schleyderdal in de Eifel, was de geboorte-plaats van den beroemden
hiftorie-fchryver Johannes Sleidanus.
SCHLEYDERTHAL, een zeker gebied in de Eifel,
waar in het graaffchap Sleida legt.
SCHLIAGSCHIZE , %o worden de edelluiden in Polen genaamt.
SCHLICHTERN, kleyne ftad 2. mylen van Fulda
en 7. van Hanau, in het opper-graaffchap Hanau,
den graaf van dezen naam toekomende. In het
kloofter aldaar, dat voor dezen een Benediktyner
klooiter was, is een beroemt gymnafium. De rivier Kintiig loopt midden door de ftad. Omtrent
een uur daar van daan legt de Drafenberg.
SCHUCHTINGSHEIM, vryheerlyke ftad in GrootPolen , aan de Sileüfche grenzen , anderhalve myl
van Frauftadt.
ScHLicK,de ryks-graven van Schlick zyn een Boheems gedacht, bezitten in dit koningryk , voornaamlyk in de Egerfche kreits, zeer fchone goederen, en hebben altyd aan het keyzerlyke hof in
groot aanzien geweeft. Zy voeren den titel van
Schlick, graven van Paffau en Weiffenkirchen.
SCHLIDO, kleine fta:d, benevens een vicariaat,
3. mylen van Vicenza, in het Venetiaanfche landfchap Vicentino in Italien. De inwoners dryven
Herken handel met lakens en vellen.
SCHLIEBEN, een adelyke, en anno 1719. in den
graaflyken itand verheve familie, die haar goederen
in 't koningryk Pruiffen heeft.
SCHLIEBEN, kleine ftadenamÉin de Saxifche keurkreits een myl van Hertsberg, daar een proosdy is,
die de Univeriiteit van Wittenberg ingelyft is. Anno 1711. in Oöober is dit fteedje meeft afgebrand.
SCHLIEREACH, Ciftercienfer kloofter in Ooftenryk.
SCHLITS, SCHLIDSEE, kleine ftad en flot in Opper-Heflen , niet ver van de rivier Schlits , is het
ftamhuis van het aeloude nu vryheerlyke geflacht van
Schlits, genaamt van Görts, en hoort tegenwoordig den keur-Hannoverfchen geheimen raad en opper-hof-maarfchalk , baron Frederik Wilhelm van
Görts, toe.
SCHLOCHES, een fterk flot;in Pomerellen, in 't
Poolfch-Pruiffen.
SCHLOCKENAU, SCHLUCKEN , kleine ftad in Bohemen, in de Leutmeritfche kreits, aan de Mifnifche
en Lufatifche grenzen, 3. mylen van Zittau ; zy
hoort den graaf van Dieterichftein toe, en is anno
1710. te enemaal afgebrandt.
SCHLOTTHEIM, flot en marktvlek in Thuringen,
anderhalve myl van Muhlhaufen , die van Hopfgarten toekomende.
SCHLOW, ftad in het waywoodfchap Mfcislaw,
in 't Littaufch Ruffien.
SCHLUBBE,kleine rivier in deMiddel-marck-Brandenburg, loopt tuffchen de Spree en de O der, maakt

SCH.
het meir by Muhlrofe, vult aldaar de grachten hf
de vaart met water, en valt eindelyk met de nieu~;
we gracht in de Oder.
SCHLUCKEN , zie Schlockenau»
SCHLUSHEIM , zie Schhisheim.
SCHLUSSELBERG, SCHLÜSSELAU , een adelyk Cis-

tercienfer nonnenkloofter, 2. mylen van Bamberg
in Frankenland.
SCHLUSSELBURG, SLEUTELBURG ? zie Noteburg.

SCHLUSSELBURG , flot en amt in 't vorftendom
Minden, aan de Wezer in Weftphalen.
SCHLUSSELBURG,heerlykheid,benevens een voortreflyk flot, luft-tuin, en Bibliotheek in Bohemen
in de Prachenfer kreits, waar by een Auguftyner
kloofter legt. Zy heeft voortreflyke vyvers en visfcheryen, en hoort tegenwoordig den graaf Leopold Jozef Kiinigl toe.
SCHLUSSELFELD , kleine ftad in 't bisdom Wurts*
burg in Franckenland.
SCHLUTUP , klein vlek en pas aan de Trave in
het Meklenburgfche , een myl van Lubeck, naar
den zeekant toe.
SCHMALE Au E , rivier in 't hertogdom Luneburg;
die niet ver van Dole ontfpringt, door verfcheyde
dorpen en kerfpelen loopt, en eindelyk boven Jes-,
tenburg in de zee valt.
SCHMECHTEN , vlek in 't bifdom Paderborn in
Weftphalen daar een goede minerale bron is, van
de inwoners de Mettbrunne genaamt.
SCHMIDEURG, flot op een rots tuffchen Kirn en
Kirchberg op den Hondsrug , ten dele den keurvorft van Trier, ten dele den heer van Schmidberg
toekomende.
SCHMIEDEBERG , ftad en heerlykheid in 't vorftendom Jauer in Silefien, onder aan den Reufenberg, den graaf van Czernin toekomende. Deze
plaats is beroemt wegens haar bergwerken.
SCHMIEDEBERG, kleine ftad in de Saxifche keurkreits, z. mylen van Wittenberg, daar goed bier
gebrouwen word.
SCHMIEDEBERG ,bergvlek in de Meisnifche Aarts*
bergfche kreits aan de Weisrits, tegen over Dippoldiswalda, is merkwaardig wegens deszelfs yzerhamer.
SCHMIEDELFELD , flot en amt in Zwaben aan de
Kocher, tot het graaffchap Limburg behorende.
SCHMIEGEL , kleine ftad in groot Polen , den graaf
Lefczinsky toebehorende , drie mylen van Frauftadt.
SCHMILDTEN , beveiligt flot in Lyfland in de provintie Letten, is met veel moeraffen omringt.
SCHMOLCHIN , SCHMOLSIN, ftad in de heerlykheid

Lauenburg in achter Pommeren , die de koning
van Polen in 't jaar 1667. aan den keurvorft van
Brandenburg afgeftaan heeft.
SCHMÖLLE , fteedje aan de Sprotta in 't vorftendom Saxen-Altenburg, een myl van de ftad Altenburg. Hier word het recht wegens den landheer
door den amt-richter bedient, waar by de raad als
Affeffores of fchepens gebruikt worden.
ScHMoLNiTs,flot enbergftad in opper-Ongaryen,
is een pas tegen Moravien,
SCHMC-
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ScHMotówiTsifterk-berg-flot in opper-óngïryen; ten, Thomiften, Scotiften, Occamiften, de Reales
met ver van WeüTenberg.
en de Nominales opgekomen, die alle onder de
SCHMOLSIN , zie Scbmolchin.
Roomfche Godgeleerden tot noch toe hun aanhanSCHMORGA , zie Smorga.
gers vinden.
SCHMUTTER, kleine rivier in Zwaben, tuiTchen
SCHOCKEN, amt en flot in 't Brandenburgs-PruisAugsburg en Donawerth.
fen , 3. mylen van Koningsbergen. Een vierendeel
SCHNABELWEIDE, vlek en amt in het Markgraaf- myl daar van daan legt een dorp, de Schockifche
i'chap Culmbach, niet ver van Creuflen.
Fitt genaamt, daar de gene, die over hetCourfche
SCHNACKENBURG, ftad in het graaffchap Danne- Haft naar Memel willen, fcheep gaan moeten.
berg in het Hannoverfche gebied.
SCHÖMBERG , klein fteedje in 't vorftendom
SCHNECK ,is 'm Vriefland even zo veel als in Hol- Schweidnits in neder- Silefien , hoort den Prelaat
land een fchuyt.
van GruiTau toe.
SCHNECKENWERDT, kleine ftad en amt in 't bisSCHÖMBERG , kleine ftad en flot in Moravien aan
dom Wurtsburg in Franckenland.
de rivier Deva.
SCHNEBBERG ,kcur-.Saxifche berg ftad in de AartsSCHÖMBERG , zie Sch'ónberg,
bergfche kreits in Meiden , i. mylen van Zwickau.
SCHÖNAICH , een aeloud en voornaam graaflyk
Jn Auguftus 1719.IS zy te enemaal afgebrand, maar gedacht in Silefien, daar het de vrye ftandsheerlykword nu allengs]ens heel fraai weer opgeboud. Het heid Carolath en Beuthen aan de Oder bezit.
daar hy leggende vlek, waar in meelt bergluidcn
SCHÖNAU, kleine, koninglyke ftad in 't vorftenwonen, hiet Neuftadtel.
dom Jauer in Silefien, aan de Katfenbach, 4. myl.
SCHNEEKUPPE , is de hoogfteberg van het Sflefifch ten weften van Jauer gelegen.
SCHÖNAUGEN , abdy in 't aartsbisdom Trier.
Reuzengebergte, dicht aan de Boheemfche grenSCHÖNBACH, een fteedje in Voogtland, den ba~'
zen , den graaf van Schaffgotfch in de heerlykheid
ron van Weitfenau toekomende, en onder keurKynaft toebehorende, 3. mylen van Hirfchberg.
SCHNEITBACH, Markt-vlek in de opper-Palts in 't Saxifch gebied ftaande. Den 11. April 1715. zyn
fent amt Amberg.
hier 43. huizen afgebrand.
SCHÖNBACH, fteedje in 't bisdom Wurtsburg.
SCHNEITLINGEN, amt in het Halberftadfche, het
Domkapittel aldaar toekomende.
SCHÖNBECK , keurvorftelyk Brandenburgs amt itt
SCHNEILENBERG, floten Ryks vrye heerlykheid de Ucker Marck-Brandenburg, benevens een heerIn Weftphalen, de barons van Furftenberg toeko- lyk jacht huis.
mende.
SCHÖNBECK , amt en fteedje in 't hertogdom
SCHNELSTER, klein vlek op het Orcadifche ey- Maagdeburg aan de Elve, het Domkapittel aldaar
land H o y , by Schotland.
toekomende', en wegens zyn zout-keten bekent.
SCHNEPFFENEURG, ZIQ SaltZUngëV.

SCHOCHOR, zo hiet de zomer refidentie van den
tegenwoordigen keyzer van China , 360. ly ten
noorden van Peking, niet ver van de grote muur
gelegen, daar de keyzer zich des zomers ophoud
en met de jacht vermaakt.
SCHOCK, een nieuw-Schock is in Saxen een getal van 60. en een oud van 20. grofchen. De nieuwe Schocken, die by boetens gebruiklyk zyn, bedragen twee en een halven ryksdaalder, en worden
ook goede en zware of zilver Schocken genaamt.
SCHOCK , is ook in 't keurvorftendom Saxen een
zekere fchatting op goederen en huizen, waar naar
de foldaten quartieren , gelyk ook andere laften verdeelt en gefchikt worden.
SCHÖCKEL, een grote berg m Stiermarcken, niet
WCÏ van de hooftftad Grats.
SCHOLASTICI DOCTORES, zyn die gene die in de

middelde eeuwen in fcholen en klooftere zich bloot
op de Theologie behoorden te leggen, maar in
plaats van dat al te zeer de Ariftotelifche wysgeerte
aanhingen , en daar door een hopen viezevazen
van vragen overhoop haalden, met welke uit te
pluizen zy by na de gantfche Theologie vergaten,
de H. Schrift leggen lieten, en zulke ftudien verhandelden, die noch het heyl der arme zielen,noch
bet wel zyn der republiek bevorderden. Van hen
heeft de Scholaftyke Theologie haar naam gekregen , en dewyl zomtyds de een boven den ander

SCHÖNBERG , SCHÖMBERG , SCHÖMBERG , een

aeï-

oude adelyke, nu graaflyke familie in het DuitfcheRhynland, waar uit de wydberoemde held hertog
Frederik van Schömberg, veldheer van het Engelfche leger, gefproten was, die 1690. in een llag
in Ierland, dien hy tegen koning Jacobus aan de
rivier de Boyne hield, doodgefchoten wierd. Deze
kon roemen dat hy 2, koningen, als dien van Portugaal uit het huis Braganza, en koning Wilhelm
van Engeland op den troon had beveiligt. Het
voorname adelyke geflacht van dezen naam, dat
in MeiiTen bloeit, heeft met de gemelde Rhynlantfche familie den zelven oorfprong, en hebben beyde in oude tyden onder den naam van Belmonte
in Graauwbundterland gewoont, waar heen zy uit
Italien verdreven waren.
SCHÖNBERG, refidentie flot van den proolt van
Elwangen op een berg, by de ftad Elwangen in
Zwaben.
SCHÖNBERG , flot en amt in Brandenburgs-Pruisfen, in de zo genaamde bovenlantfche kreits, waar
van de graaflyke familie Finck van Finckenftein
erflyk het hooftmanfchap bezit.
SCHÖNBERG, markt-vlek in neder-Beyeren, 'm
't rentamt Straubingen.
SCHÖNBERG, kleine ftad, benevens een daar by
gelegen flot in opper-Lufatien, een myl van GörIks, een heer van Löwen toekomende.
SCHÖNBERG , kleine ftad in 't hertogdom Meck-

•*atftak, zyn onder hen de Lombardiften p Alberüs- lenburg, 7. mylen van Wismar.
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SCHONBERG, amt in 't vorttendom Ratfeburg, ninglyke Cancelery is,,die door een waywoode geregeert word. Hier worden dePoolfche edelluiden,
in 't hertogdom Lauenburg.
v/anneer zy iets misdaan hebben, gevangen gezet,
SCHONBERG , zie Schemberg.
,
_.
warom zy deze plaats gemeenlyk Scharffeck noeSCHONBERG, flot en' heerlykh'eid in Moravien , men.
niet ver van Eisgrube, den vorft van Lichtenttein
SCHONEN, landfchap in zuider-Gothland , den
toekomende.
koning van Zweden toekomende, 't Is een groot
SCHONBERG , flot en amt m t markgraatfchap Schier-eyland, 18. mylen lang en 12. breed,'t welk
Anfpach, niet ver van de ftadt Lauft.
_
SCHÖNBORN, een fteedjc zonder muren m Sile- ten noorden aan Halland, Smaland en Blecking,
iien in het Landshutfche weichbild, dicht aan de ten ooiten, zuiden en wellen aan de Ooft-zee, de
Boheemfche grenzen, den abt van Griffau toebeho- Zond, en het Cattegat grenft. Deze provintie is
een der befte ftukken van zuid-Gothland, en heeft
SCHÖNBORN, de ryksgraven van Schönborn heb- voordezen de kroon Denemarken toegekomen, die
ben hun goederen in de Franckfche kreits, in zon- het anno 1658. in den Rocth-Schildifchen vrede,
derheid in 't amt Afchaffenburg , en in het ftift benevens de landfchappen Bleckingen , Halland en
Wurtsburg bezitten zy de heerlykheid Reigelsberg. Bahus aan de kroon Zweden heeft afgeltaan. NaDe tegenwoordige keurvorften van Ments en Trier, derhand hebben de Denen enige reyzen verzocht
als ook de tegenwoordige Coadjuteur van Bamberg deze provintien weer onder zich te brengen, 't geen
en ryks vice-kancelier graaf Fridericus Carolus, en hun evenwel nooit heeft willen gelukken , gelyk
graaf Damianus Hugo Philippus, die 1715. den kar- dezelve anno 1709. andermaal met een fterke vloot
dinaals hoed gekregen heeft, zyn uit dit geflacht een landing op Schonen deden, en ook reeds enige
gefproten, en behalven dat heeft de gemelde ryks plaatzen ingenomen hadden, doch als het den 10.
vice-cancelier fchone goederen in Beyeren en Oo- Maart 1710. tuffchen beyde de legers tot een trefftenryk, daar hy ook het erf-fpys opdragers amt, fen quam, behielden de Zweden het veld, en de
dat voordezen de graven van Buchheim bekleed heb- Denen moeiten het land weer verlaten.
ben, in zyn familie heeft gebracht, en dewyl uit
ScHONf.NDAL, SCHÖRDAI, , vlek in het Drontheimhet graaflyk Buchheimfche geflacht toen ter tyd de fche gebied in Noorwegen, anderhalf myl van de
biiïchop van de Nieuwftad alleen maar meer ove- ftadt Drontheïm.
rig was , hebben de graven van Schönborn in 't
SCHÖNEWALDE, kleine ftad in de Saxfche keurjaar 1711. uit hoofde van een verdrag zich begin- kreits , niet ver van Hertsberg , onder het amt
nen Schönborn-Buchheim te fchryven, gelyk ook Schweinits behorende, is 1714. by na gants afgede graaf Buchheim , Buchheim-Schönborn.
brand.
SCHÖNFEID , oud berg-fteedje in de EllebogerSCHÖNBRUN, keyzerlyk luft en jacht-flot in Ooftenryk, een uur van Wenen, benevens een luft- kreits in Bohemen, daar men tin graaft met zilver
tuin, dat keyzer Jöfephus, noch Roomfch koning vermengt.
SCHONFELD, Cillercienfer nonne kloofter in Beyezynde , geboud , en de tegenwoordige keyzer
Karel VI. aan de keyzerin weduwe Amalia in't jaar ren , daar de Lech in den Donau valt.
SCHÖNFLIESS, ScHöuFLiETH, kleine ftad en amt
1711. vereert heeft.
SCHÖNBURG , oud berg-flot niet ver van Naum- in de nieuwe Marck Brandenburg.
SCHONGAU , kleine ftad op een berg , daar de
burg aan de Saaie, onder het ftift Naumburg behoLech voorby vliet, benevens een oud Hot en landrende.
SCHÖNBURG , de ryksgraven en heren van Schön- gericht in opper-Beyeren, in 't rent-amt Munchen 9
burg hebben veel aanzienlyke goederen in de Aarts- 4. mylen van Landsberg.
SCHÖNHAUSEN , koninglyk Pruiffifch luft-flot, een
bergfche kreits in Meiflen, aan de Schneebergiche
Mulda. Zy bekomen evenwel wegen dezelve het uur van Berlyn, in de Middelmarck-Brandenburg 9
leen niet van 't ryk, of zy fchoon deswegen als daar zich de koning dikwils gaat verluftigen.
SCHÖNINGEN, ftad benevens een fchoon flot in 't
ryksftanden zitting en Item op de Wetteravifche
gravenbanck hebben; maar wegens de heerlykhe- Bronswykiche gebied, een myl van Helmftadt, daar
den Glaucha, Waldenburg en Lichtenftein beko- buiten de ftad twe fchone zoutbronnen zyn. Hier is
men zy het leen van de kroon Bohemen als een ook een fchool, keur-Brandenburg en Bronswyk in
ryks achter leen, wegens Hartenftein van keur-Saxen gemeenfehap toekomende , die een hertogin van
als een ryks"achter leen, de overige heerlykheden Bronswyk uit het keurhuis van Brandenburg benealsPenig, Remfa, enz, zyn alleen keur-Saxifche lenen. vens een Convidorium gefticht heeft, waar over
Peze graven verdelen "zich in 2. hooft linien , naam- de Halberftadfche regering en confiftorie te gelyk
tyk in de Waldenburgfche en Penigkifche, die de mee het opzicht hebben.
Glauchifche gefuccedeert is, na dat deze in 't jaar
SCHÖN INSUL , vorftlyk Mecklenburgs luft-ilot in
1656. uitgeftorven is, en hebben zich in veel neven- een meir, niet ver van Guftrou geboud.
linien verdeelt.
SCHÖNRAINJSCHÖNBACH, kleine ftad en amt aan
den Meyn in Franckenland , aan de grenzen van
SCHÖNERECK,, zie Sckbnbeck.
ScHÖNECK , kleine ftad in Voogtland naar den het graaffebap Reineck , hoort den biifchop van
kant van Bohemen toe, den keurvorit van Saxen Wurtsburg <:c;e.
ScHÖN-sEfi, flot en üzd in't Culmfche gebied in't
toebehorende.
SCHÖNBCK, ftad in Groot Polen, daar een ko- Pools-Pruiflen, van de Polen Kowalcwo genaamt.
SCHÖN-
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SCHÖNSTEÏN, zie Treyja.

na de gelukkig geflote vereniging beyder koningryken ook beyde de parlementen in een gefmolteh
wierden, zo dat in 't parlement van Groot-Brittannien 16. pairs in 't hoger-huis, welk getal 1719, op
25. geftelfc wierd, en 45. leden of reprefentanten in
't lager-huis zitting en item wegens Schotland hebben. Ook is het geheime-raads-collegie , 't welk
alle opentlyke handelingen van het koningryk be~
flierdé, en waar in de lord-cancelier preiidcerde,
anno 1708. te enemaal afgeichaft, opdat de Unie
SCHOPEN T H A L , een gebied in Graauwbundter- tuffehen Engeland en Schotland des tefterker zyn
land, tuffehen Schombs en Furflenau, dat 4.m?kn mocht. De Inwoners zyn den hervormden Godslang en anderhalf breed is, waar in veel kartelen dienft toegedaan, evenwel is de kerkelyke regering
leggen.
Presbyteriaans, daar in tegendeel die van Engeland
SCHOPPEN, ECHT M A A S , is in het Wurtemberg- biffchoplyk is. - Voor 't overige worden de NoordSchotten Berg-Schotten of Hooglanders, en die op
fche een vierendeel van een maat of kan.
de eylanden de Wilden Schotten genoemt , welke
SCHÖPPÉNSTADT, zie Scbsppeajfadt,
voor 't grootfte gedeelte noch weinig kennis van
SCHORDAL, zie Schonen dal,
SCHORNDORF , een met fterke wallen naar de het Chriitendom hebben, daarom heeft de koninoude manier beveiligde amts- ftadt aan de ri- gin Anna in 't jaar 1708. het genootfehap, dat evier Rhems , in het hertogdom Wurtemberg, in nige liefdadige harten tot opbouwing van enige fenohet Rhemsdai, waar omtrent goede wyn- 'wat Zy len op de Schotfche geberg'tens en eylanden , en
heeft een oud vorilelyk ilot, waar in men een tuig- tot onderwyzing van het blinde volk aldaar onder
zich opgericht hebben, met heerlyke privilegiën
huis vind.
ScHCTBN, zyn op een fchip de touwen, daar voorzien , ook enige duizende bybels in de Schotmen de zylen mee kan aanhalen en vieren. Zy fche fpraak laten drukken, en deielve bevolen onhebban hun naam van de zeylen, als grote fchoot, der de Schotfche onderdanen uit te delen. In het
van . e t grote zeyl, fock-fchoot van het fock-zeyl, jaar 1709. onfeonden 'er vericheyde onluiten in de
groot rnaifch-zeyls fchoot, van het grote marfch- Schotfche kerk, nademaal enige prieiters met geweld
gedwongen moeiten worden om voor de koningin
zeyl, enz.
SCHOTLAND, is het noordlyke deel van het eyland te bidden, De bifichoplyke wilden de kerken ook
Groot Brittanien, en een koningryk, dat in 't jaar naar de Pngelfche aart fchikken , waar tegen zich
1707. met Engeland verenigt is, en met het zelve de Puriteinen kantten» en de eeriigenoemden op al~
het verenigde koningryk van Groot-Brittannien ge- lerly wyze vervolgden. De Cameronianen maakten
noemt word. Dit groot Schier-eyland grenit ten ook aller)y wanorde, en moeiten door het krygsfcuiden aan de Ierfche-zee en aan Engeland , waar volk tot reden gebracht worden, In 't jaar 1715.
van het door de monden SolwayenTwede endoor itonden de Berg-Schotten,tegen koning George I.op,
het gebergte Cheviodes afgezonden word, Ten en wilden den pretendent met geweld op den troon
wellen, noorden en ooilen itoot het aan de Schot» zetten, maar dezelve wierden door de Engelfche
fche-zee. Deszelfs lengte is omtrent 67.cn de breed- troepen in verfcheyde aétien hart geflagen, en het
te 50. Duitfche mylen. Het word verdeelt in op- gantfche complot verftrooit; evenwel heeft men tot
per-Schotland, Highland of de Hooglanden genaamt, noch toe wei tegen hen op zyn hoede moeten zyn»
en in Neder-Schotland, welke beyde delen de rivier gelyk ook Philippus V. van Spanjen in 't jaar 1719.
Tay van elkander fcheyd, Zuyd-Schotland begrypt een nieuw oproer ten voordele van den pretendent
het eyland Arren, benevens lo.landfchappen, welke aanftookte, ook verfcheyde troepen tot verfterking
zyn, Lorne, Argile, Lennox, Cuningham , Kile, der onruitige Schotten liet overvoeren , maar die
Carrick, Galloway, Nithesdalc-Arinandale, Eske- door de Engelfchén geflagen wierden, de Spanjaardale, Lidesdale , Tivedale, Twedalc, Merche, den meeft gevangen, eri.de te zamen gerotte SchotLothiana, Cluydesdaie, Sterling, Mentheit, Stra- ten wyd en zyd verjaagt wierden. Van Nieuwtherne en'Fife. Noord-Schotland beftaat uit 14. Schotland zie onder Accadte
landfchappen , welke zyn Peith, Gowrée , Angus,
SCHOTLANDSCHE-ZEE, hiet de zee om Schotland,
Merry , Marr, Buchau, waar in het burggraaffchap waar in de eylanden Weiternes, als ook de OrcaBant gelegen; Murray, waar toe Badenoch behoort, difche eylanden leggen.
Arthole, Broad-Aibain, Loquabir, Rofs, 't welk
SCHOTS COLLEGJE TE ROMEN , is een van den
het landfchap Afïint mee begrypt , Southerland, paus geïticht genoodfehap, wiens leden tot 40. perStrathnavern en Caithnes. De eylanden Wefternes, ionen zullen aangroeyen. Zy ftuderen op de kotten
Orcades en Ferro horen ook mee tot Schotland. De van den paus en wanneer zy prieiters worden, zyn
lucht Is doorgaans koud, en het land is vruchtbaar zy verplicht zich uit gemelde collegie naar Grootvan haver, gras en koorn. Zedert 1603.na de dood Brittannien te begeven, om aldaar den Katholykvan koningin Ehzabeth heeft het met Engeland e- fcheri Godsdienft te onderhouden en voort te plannerly koningen, maar doch zyn eigen parlement ge- ten. Ondeftüfïchen heeft de paus lalt gegeven om
had, 't welk even gelyk dat van Engeland in een* de naburige huizen te kopen, op dat zy meerder
hoger-en lager-huis beftönd , tot dat eiridèl^l X707; Mmte én gemak hebben mogen.
SCHÖNTHAL, Ciftercienfer kloofter in het OdenV/ald in Franckenland, wiens prelaat een ryksitandt
is.
SCHOONHOVEN, kleine ftad ter rechte hand van
de Lek in Zuid-Holland, benevens een ruime haven , is beroemt door^ haar zalm-vangft. Zy is wel
bewoont, en de tiende in 't getal van die lieden,
dk haar gedeputeerden in de vergadering der Staten
van Holland zenden.
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SCHOT-TEN, kleine üad benevens een Hot aan de (taanden Engel die het Saxifchë wapen hond£
rivier Nidda, in het graaffchap Nidda in WetteraSCHREDA, een ftad in Groot-Polen, daar de adel
uit de Kalifche en Pofnifche waywoodfchappen gevien.
SCHOTWIEN , SCHUTSWIEN , ftad en pas tegen meenlyk zyn landdagen houd.
Stiermarken in Neder-Ooftenryk. Anders word zy
SCHREETS, flot, niet ver^van de Markgraaflykook de Claufe van Ooftenryk genaamt, en dicht Brandenburgfche ftad Bayreuth, dat voor dezen de
daar by legt het flot Clam op een hoge rots.
uitgedeelde Culmbachfche of Weverlingfche linie
SCHOUDERHOEK, is aan een baftion de opening, tot een refidentie gedient heeft.
die van de flanc en de gezichts-lmie gemaakt word.
SCHRIESSHEIM , vlek in de Neder-Palts, een myl
SCHOVER-^EYL, is het onderfte zeyl van de grote van Heidelberg, aan de bergftraat gelegen. Dicht
maft. Met het fchover-zeyl zeylen, dat is met mooi daar by legt het flot Stralburg.
weer zeylen.
SCHRIFFT-SASSEN, CANTSELEY SASSEN, zyn in
SCHOUT, is in de Hollandfche Heden een overig- keur-Saxen de leenmannen, die maar voor des keurheids perfoon, die de plaats van een Fifcaal bekleed, vorftens kancelary ftaan, en daar voor kunnen bedien men op enige plaatfen bailliuw, amptman, of trokken worden ; evenwel moeten zy ook voor het
ruwaart noemt.
opper en hofgencht te Leipfig en Wittenberg ftaan,
SCHOUT BY NACHT, of CONTRE ADMIRAL, is zo welke in dit geval met de keurvorftelyke landregeveel als de generaal majoor ter zee , en volgt op nng confliéfc van jurisdidie hebben. Anders worden
den vice-admiraal, en voert, wanneer deze en de ook in Saxen onder de Schrifft-Saffen enige fteden
admiraal afwezig zyn , het commando over de vloot; mee geftelt, ook de keurvorftelykc amtenaren, a o
anders commandeert hy 'er ook een deel van, naam- cys infpedeurs of opzienders, gelyk ook de opperlyk de achterhoede. (Al lagchende word een vroed- officiers tot den cornet en vaandrig, die alle in pervrouw ook fchout by nacht genoemt.)
fonëlc zaken voor 't gemelde gericht ftaan moeSCHOUTEN, eyland in de Stille zee, niet ver van ten.
Nieuw-Guinea in Zuyd-Am erica.
SCHRIFTMATIGE EDELLUIDEN , worden die gene
SCHOUW , is op de fchepen de op en te zamen genoemt, die als het vereifcht word hun 16. quargetrokke vlag aan de vlaggeftok , waar door de tieren met deugdelyke bewyzen kunnen aanronen,
vaartuigen, die aan land zyn , te kennen gegeven Voor dezen heeft men by tournooyfpelen en in de
word dat zy aan fcheepsboort moeten komen. Maar hoge ftiften hier zeer op gezien.
hangt zy geheel te zamen gewonden achter af, zo
SCHRIKKEL-JAAR, hiet dat jaar waar in van de 3 '
betekent het de ophanden zynde nood van het vorige jaren altyd de 6. overgebleve uren te zamen
ichip.
genomen, ingefchakelt, en de maant Febrnary de
SCHOUWEN een eyland van de provintie Zeeland zofte dag by gezet word, gelyk alle 4. jaren moet
in de Verenigde Nederlanden, tuiïchen de eylanden gefchieden.
Walcheren en Overflackée, 't welk voorheen veel
SCHRIT of ScHREE,een gemeene fchree is 2. koninggroter was als tegenwoordig, nademaal de zee veel lykevoeten,eenlandmeeters fchree,is5. zulke voeten.
land daar van weggefpoelt heeft.
SCHOUWTJES, zyn fchepen of pramen die van de
SCHROBENHAUSEN, kleine maar welbewaarde ftad
timmerluiden gebruikt worden , om in te ftaan, in Opper-Beyeren , in 't rentamt Munchen , aan
wanneer zy de fchepen kalfateren. Men gebruikt de rivier Par, tuffchen Ingolftadt en Augsburg.
SCHRODA, SRODA, SZRODA, ftad in Groot-Polen
ze ook om wagens en paarden over te zetten.
aan de rivier Warta. niet ver van Pofen , daar de
SCHOWA, ïAQWfchowa.
SCHRAMBERG, fteedje in het Zwarte-Woud aan geconfedereerde Polen 1716, een landdag hielde rivier Schiltach onder Marienzell, tot het opper- den.
SCHRODE , kleine rivier in 't hertogdom Maagdegraaffchap Hohenberg behorende, en alzo het huis
burg , dryft enige molens o m , en valt recht oveï
van Ooftenryk toekomende.
SCHRAPLAU, flot, fteedje en voordezen een heer- de hooftftad Maagdeburg in de Elf.
Jykheid, nu een ambacht in het graaffchap MansSCHRONDEN, fraay flot, fteedje en amt in Courfeld, onder keur-Brandenburgs gebied verfcheyde land.
lieren toekomende.
SCHROTSBERG , flot, marktvlek en amt in he£
SCHRAYTENTHAL, fteedje en ilot in Neder-Oo- graaffchap Hohenlohe, anderhalf myl van Rotenburg.
ftenryk , tegen de Moravilche grenzen.
ScHRECKENBi-.RG, zie Annaberg.
SCHROT UND KORN, betekent de deugdelykheid
SCHRECKENBERGBR, is een munt, die in het jaar van de muntfpecien, fchrot betekent het rechte ge^
1499. is begonnen uit het Schreckenbergs zilver, dat wicht, korn, de deugdelykheid van 't metaal.
men in den Aartsbergfchen kreits vond, geflagen te
SCHRUNDEN, zie Schronden,
worden,en aan waarde vierdehalve goede grollenen
SCHUDDING , ftad in Semigallien in Courland,
bedroeg. Schoon 'er weinige van deze ftukken meer
SCHUIT, NACELLE, NACHEN, K A A N , een klem
gezien worden, is doch de betaling en reke- vaartuig, dat noch maft noch zeyl heeft, en waar
ning op Schreckenberger in Meiflen , Thurin- van men zich bedient over een vaart te zetten. Angen en Franckenland nu en dan noch in gebruik. ders beduit het woord fchuit ook alle foorten van
Voor dezen wierden zy Nummi Morales gehe- kleine vaartuigen, die 2. tot 4. M e n laden. In de
ten, ook wel Engelgrofchen van den daar op Ooft-ïee is het een foort van fchepen met een maft
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tonder mars, achter en voor wat fpits toelopende,
voert 20. tot 30. laft.
SCHULENBURG , adelyk en graaflyk gedacht in
Saxen, Marck-Brandenburg, Anhalt, Maagdeburg
en Halberftadt, dat een majoraat te Muhlrofe in de
Middel-Mark gefticht heeft, ook het erf-keukenmeefter amt van de kear-Marck-Brandenburg bezit,
en zich in enige linien verdeelt heeft , waar uit de
Venetiaanfche generaal veld-maarfchalk graaf van
Schulenburg affiamt.

SCIE", kleine rivier in 't hndfchapje CauxinNormandye in Vrankryk, die zich een halve myl van
Dieppe in de zee ftort.

SCHUL-PFORTE, zie Pforte.

SCHULTHEISS, is een waardigheid die de keyzer
aan een perfoon in zekere Ryksfteden te vergeven
heeft, die als dan de gerechts-en andere regeringszaken in naam van den keyzer waarneemt. In enige Zwitferfchefteden vind men benevens de voogden ooi. SchultheilTen, die uit den adel en de voornaamfte familien verkoren worden.
SCHUNTER, bekende rivier in Neder-Saxen,heeft
veel vifch en goede kreeften, ontfpringt by Repke,
tuflchen Königslutter en Scheppenftadt uit een berg.
Van daar loopt zy onder deElme weg,neemt haar
loop door het amt Campen ,niet ver vanBronswyk
voorby, tot zy eindelyk by klein Schwulper in
de Ocker, en met dezelve by Dickhorft in de Aller valt.
SCHURGAST, klein fteedje in 't vorftendom Oppeln in Silelien , daar zich de Neiffe in de Oder
Hort, 5. mylen van Oppelen.
SCHUSSENRIED, kloofter van de Premonftratenfer
orde in Zwaben, aan de rivier Schufs, niet ver van
de Feder-zee. Beszelfs abt is een onmiddelyke
xyksftand.
SCKUTPOORTEN, zie Valpoorten.

SCHUTS-GERECHTIGHEID, is wanneer een ftaat,
die wel fouverein is, maar tegen de macht vin een
fterker nabuur zich niet vertroud op te kunnen , zich in
de befcherming van een machtig vorft begeeft.'
SCHUTT, eyland in opper-Ongaryen, 't welk de
Donau maakt, en onder Presburg door een arm van
dezen ftroom in z. delen, naamlyk in groot en klein
Schutt verdeelt word, is by de 12. myl. lang en 7.
breed , ook uitermaten vruchtbaar en wel bewoont.
SCHUTTENHOFEN, fteedje in Bohemen in dePrachenfer kreits, den graaf van Stahrenberg toekomende , 15. mylen van Praag.
SCKÜTTERN, ftad en flot in de Elfas , 3. mylen
van Straatsburg aan de rivier Schutter. Tuflchen
Mahlberg en Offenburg legt ook een kloofter van
dezen naam.
SCHW zie onder Zw.

SCIAGRAPHIA, een kort ontwerp of aftekening
van een zaak.
SCIATI , eyland in den Archipel, dat van Capde
Verlichi in Macedonien door een Canaal een myl
breed afgefcheyden word , en flecht bewoont is,
wyl het dikwils van de zee-rovers aangetaft word.
Het heeft veel havens, waar onder de voornaamde de haven van St. George is, en niet ver daar
van daan legt de ftad van den zelven naam op een
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SCIENCE, of SCIENTIE, wetenfchap, kunft, ge-

leertheid.
SCIGLIO, SCYLLA, voorgebergte en ftad in Ca-

labria oltra in Napels, benevens den titel van een
vorftendom, van waar de beroemde klip Scilla niet
ver af is.
SCILCESTER, ftad in Northumberland in Engeland.
S C I L I I , ScHiLti, voorgebefgte in Morea in de
provintie Sacania, niet ver van het eyland Sydra >
by den mond van de golf van Engia. Dicht daar
by ten noorden legt het klein eyland Scilly.
SCILLY , zie Soriingfche eylanrfen.
SCIN, SING, veiling in Dalmatien op een hoo-

gen berg, niet ver van de rivier Cettina gelegen ,
welke de Venetianen den Turk 1680. afgenomen
hebben. De Turken belegerden deze plaats 1715;.
te vergeefs, en wierden met groot verlies van den
Venetiaan geilagen.
Sc 10, zie Chïo,
Scio, kleine rivier in Catalonien, die by Bala^
guer, in de Segre valt.
Sciocco, PIOVEDSACCO , ftad in 't Paduaanfche
gebied in Italien aan de rivier Sciocco, die zich in
de Brenta ontlaft. De biiTchop van Padua voert
hier van den titel van graaf van Sciocco.
SCIPIONE, SEPIONE, kleine ftad in het hertogdom Piacenza, die van het zoute water aldaar den
toenaam van Salfo gekregen heeft.
SCIRACI BASCI, is een bediende aan 't Perziaan-

fche hof, die de koninglyke kelder met wyn verzorgt.
SCIRO,SCHIRO,eyland in den Archipel, aan den
mond van de golf van Zeiton. Het hoort denTurk toe s
begrypt 80. mylen in den omtrek, is volkryk en
vruchtbaar van boomwol en wyn. Deszelfs bisfchop hoort onder den aartsbiflehop van Athenen.
SCIRPAZZO , rivier in het hertogdom Milaan , die
in de provintie van Pavyen ontfpringt, en zich in
den Poo ftort.
SCIRVAN , zie Erïvan.

SCISSIONISTEN, worden in Polen die gene genaamt, die de party van den wettigen koning verlaten.
SCITIE, SATIE, SETIE, is een klein fchip in Ita-

lien» maar met een verdek r en zeylt met zevlen*"
die in de hoogte fpits toelopen. De Turcken en
Grieken geven hun barken ook dezen naam.
SCKOHLEN, fteedje in de Thuringer-kreits, een
myl van Naumburg, graaf Maurits van Saxen toekomende, heeft een prooft , en is-Schrift-Saffig;
ook 1714. op de helft afgebrant, doch weer fraai
opgeboud.
SCLAVONIEN, in een ruimen zin is een groot landfchap in Europa , dat zomtyds Illyrien genoemt
word. Het ftrekt zich van de golf van Venetië»
tot aan de Draw uit, en begrypt Dalmanen, Bosnien, Croatien en het eigentlyke zo genoemde Sela-

vonieri.
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SCLAVON'IEN, het eigentlyk zo genoemde Selavonien is een provintie van het koningryk Ongaryen , dat zich 50. mylen in de lengte en 12. m de
breedte uititrekt, en van een zeer oorlogs-iucntige
natie bewoont word, ook ryk van koorn en mynen is. Zy grenft ten zuiden aan Croatien en Boss e n , ten ooften aan Servien en opper-Ongaryen ,
ten noorden aan neder-Ongaryen, en ten weften
aan Stiermarken. Zy word in twe delen verdeelt,
waar onder het weftlyke den naam van Sclavonien
behoud, maar het ooftlyke Raicien genoemt word,
en beyde den Rootnfchen keyzer onder den titel
van een koningryk behoren. De Sclavonfche fpraak
is de moeder van vele anderen, waar van zich de
naburige landen als Polen, Bohemen, Litthauen,
Mofcovien, Dalmatiea en andere bedienen.

heeft, dat liy intftelt, tot het hem gelegen dunkt
zulks te openbaren of in 't werk te Hellen. Diergelyken geichied dikwils by de promotie van Car~
dinaJen, wanneer de paus de namen van enige perfonen verzwygt, en derzelver bevordering tot op
een anderen tyd in petto of in den boezem houdt,
ScRiPTURhN, allerly fchrifteu , gefchreve zaken
en documenten.
SCRIPTURISTEN, zo worden in Engeland degene
genaamt, die in religie-zaken zich bloot aan de Ho
bchrift houden.
SCRIVIA, kleine rivier in 't hertogdom Milaan,
in het landfehap Tortonefe, die zich in den Poe
ftort.
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SCLOVIA, zie Szlczv.
SCOLOCASTRO , zie Egyra.

SCOMBRERA , eyland by den mond van de haven
der ftad Cartagena in Murcia.
ScoN£,ftad in de provintiePerth in noord-Schotland, daar vooidezen de Schotfche koningen gekroont wierden , en waar van een lord uit het huis
Mtirray den naam voert.
SCONTEREN, hiet by de koopluiden, en voornaamlyk in Mis-tyden, de rekeningen tegen elkander leggen, afrekenen en liquideren, en op zo een
wyze zonder een duit kontant geld uit te geven of
te ontfangen enige duizent guldens betalen. Zie
Refcontro.
, VSCOPIA , USCUP , SCUPI , hooftftad

van het San-

giacaat Scopia, aan de rivier Vadar in Bulgaryen,
aan de grenzen van Macedonien, die groot en volkryk is en een aartsbiiTchop heeft. Anno 1689. wierd
zy van de keyzerlyken verovert, geplundert en in
de afch gelegt'
SCOPTISEREN, iemand met ftekelige woorden bejegenen, een fchoot onder water geven.

SCRUPULUS,

een SCHRUPEL, is het 24. deel van

een Ons. In een algemenen zin betekent dit woord
een bezwaarnis van geweten, die men zich over
een zaak maakt.
SCRÜTINIUM, is een wyze om de ftemmen by

een verkiezing in te zamelen,zonder dat men weet
wie de gene is die zyn ftem geeft, gelyk by de
verkiezing van een paus in het Conclave onder de
verkiezende en ftemmende Cardinaien in gebruik is9
In Engeland hiet Scrütinium, wanneer men begeert
dat by de verkiezing van een parlementslid, Alderman , of Sherif de ftemmen noch eens zullen opgenomen worden.
SCUDO, een Italiaanfche munt,9. lire en 12. foldi
geldende, en is omtrent zo veel als een jyksdaal*
der. Zie Natuurk. Woordinb.
SCULTENA, zie Panaro.

SCVSA , ftad in Diarbeck in Azien.
SCUTARES, zie Scmari.
SCUTARI, ISCODAR, (SCODRA)

Turkfche grote

ftad in Albanien, aan de rivier Bojana in Griekenland. Zy is wel beveftigt,heeft een fterke Citadel,
gelyk ook een bisdom, onder het aartsbisdom van
Antwari behorende. Zy is de refidentie van den
SCOPULI, SCOPELOS, klein eyland van den Ar- Ba (Ta van Albanien.
SCÜTARI, ScaiARET,ISCODAR (SCUTARIUM) een
chipel , dat niet bewoont is.
Sc OPUS , het oogmerk, het doelwit , de grond groot dorp aan de zeekuft in Natoliën in Azien,
tegen over het Serail van Conftantinopel gevan een zaak.
SCORDAL, kleine ftad in Noorwegen, in de pro- legen , heeft een Serail of paleys van den groten
vintie Drontheim, legt aan de Noord-zee, a.Zweed- Sultan , en daar is een fterke paardehandel. Het
heeft zyn naam van de naburige grote zee Scutari,
fche mylen van Drontheim.
die 60. myleirin den omtrek heeft , en van alle
SCOSNA, zie Sofna.
kanten met bergen omringt is , uitgezondert ten
S C O T I S Ï E N , zie Thomiflen',
SCOTUSA , kleine ftad in Griekenland in Theffa- noorden, daar aan den oever de beyde fteden Melonien, die een biflehop heeft , onder den aarts- don en TrivarTo leggen.
SCYLLA, is een klip van de Middelantfche-zee,
biiTchop van Farifla behorende,
SCRECKINGHAM , ftad in Lincolnshïre in Enge- op de Faro van Meffina, tegen over de draaikolk
Charybdis by Sicilien.
land. .
SCRIBA FURITATIS, word de ftaats fecretaris in

SCYMICKEN, zie Comhiola.

Portugaal genaamt. Dit is aldaar een van de ge- SCYTHIA, was in oude tyden een groot landfehap,
wichtigfte amten, waartoe alleen de voornaamfte dat zich in Europa en Azia uitbreydde. Het Aziatifch Scythien lag in die landftreek , daar men
perfonen van 't ryk geraken.
Het EuroSCRINIA PRINCIPÜM,worden de vorftlyke Archi- tegenwoordig groot Tartaryen vind.
ven genaamt; waar in alle geheime zaken bewaart peefche Scythien was een deel van Sarmatien,
tegen de Pontus Euxinus en Palus Mseotis. De inworden.
ScttiNiuM- PECTORIS, i s een bekende fpreekwyze woners waren grote , fterke , barba^rfche en oorby de Roomfch-Katholyken, die zy van den paus logszuchtige luiden, die Biets van wetten enwetengebruiken, wanneer zy zeggen dat hy iets in 't zin fchappen wiiten.
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SDIIXES, DELOS, zyn z. eylanden in den Archi- op het half eyiand Jutland, aan het Schager rack,

pel, tuflchen de eylanden Nacfia en Andro. Zy 6. mylen van Alburg.
SEBZUAR, ftad in Perzien, in de provintie Chozyn beyde onbewoont, horen de Turken toe, en
rafan in Azien.
de haven daar op hiet Tourni.
SECCHIA , rivier in Italien , die in 't gebergte CarSDRIN , ftadt in Stiermarcken ,15. mylen van Racfagnana aan de grenzen van Modena ontfpringt, en
kelsburg.
SEA, SEYA, SENA, kleine ftad in de Portugeefche zich tegen over den mond van de rivier Menzo,
in de Poo ftort.
provintie Beyra, 12.. mylen van Coimbra.
SECHSER , SECHS PFENNINGER , kleine fcheydSEATONU zee-flot aan het ftrand van.de grote rivier Forth in zuid-Schotland, een myl van Eden- munt in Saxen, die 2,. dreyer of een halven goeden
grofchen geit. In neder-Heflen heeft men fechier
burg.
SEAUX, prachtig luft-flot niet ver van Parys op die maar 6. lichte penningen of een Kleeffchen Huihet eyiand van Vrankryk, de princes van Condé ver , of een halven keyzers grofchen bedragen.
SECHSLING , zie Sexlinge
toebehorende.
SECHS-ST.^DTE , zie Zes /leden.
SEB , ftad in de provintie Segelmefle in Africa,
SECKAU, vlek en flot in neder-Stiermarken aan
in 't koningryk Biledulgerid, van waar de inwoners
des zomers om de menigvuldige fcorpioenen ver- de rivier Gayl, benevens een bisdom, onder den
aartsbiiïchop van Saltsburg ftaande, die dezen bistrekken moeten.
SEBASKERES,rivier in Zevenbergen, die zich met fchop, welke hem huldigen moet, aanftelt, en hy
is wel een vorft van het H. Roomfche ryk, evende Theifle verenigt.
SEBASTE, Had in Armenien in Azien, wiens bis- wel zonder zitting en Hem op de ryksdagen. Hy
reiideert op het flot te Leibnits, 't welk dicht daar
fchop naar Tarfus behoort.
SEBEKIES , is een foort van Turkfche Kuraffiers. aan onder aan den berg legt. In opper-StiermarcSEBHL, kleine ftad in Courland , 4. mylen ten ken een myl van Knittelfeld legt de proosdy en hes
kloofter Seckau, dat gemeenlyk met het bisdom gewellen van Goldingen.
SEBÏ-N, vrouwen kloofter van de Benediktyner- confondeert word.
SECKELHEIT, zie Zeckelheit.
orde , niet ver van Claufen in Tyrol
SECKEL MEISTER , is een overigheids perfoon in
SEBENCiA,fterke plaats in Zevenbergen, deZackeenige Zwitferfche fteden, en beduid zo veel als
lers toebehorende.
SEBENICO, Venetiaanfche ftad in Dalmatien, aan een rentmeefter: diergelyke vind men te Zurich:
de rivier Cherca, benevens een ruime haven, wiens te Bazel worden zy Dreyer-Herren genaamt.
SECKENHEIM, beroemt vlek in de neder-Palts aan
mond door 2. kaftelen befchut word, by den mond
van de rivier Kerka. Zy heeft een fterk flot op een de Necker, een myl van Manheim.
SECKiNGEN,een van de vierwoud-fteden inZwaberg, en is een der fterkfte fteden van Dalmatien,
word door de Citadel van St. Nicolaas befchut, en ben, en de kleinfte onder de zelve op een klein
lieeft een bisdom} dat onder den aartsbiiïchop van eyiand, dat de Rhyn maakt, waar over daar een
brug legt. Zy hoort het huis van Ooftenryk toe.
Spalatro behoort.
SECLIN , kleine ftad in de Caftelany Ryiïel in
SEBERE,rivier in 't koningryk Napels,die 6.myl
van den berg Vefuvius ontfpringt, en zich by la Vlaanderen , anderhalf myl van Ryiïel.
SECONDEN, zyn twe perfonen die in een tweeBella verdeelt, waar van het eene deel in de water leyding by Napels, en het andere in de zee gevecht van beyde de partyen gekozen worden, om
toe te zien dat de ftryd ordentlyk zyn gang gaa, en
valt.
SEBES of SEBESWAR , flot en fterke pas in opper- 'er geen arg of lift van de eene zyde gepleegt word:
Ongaryen, aan de rivier Keres, naar den kant van zomtyds vechten zy ook tegen malkander, om niet
Zevenbergen, die men met weinig perfonen influi- leeg te ftaan.
SECOURS, hulp, men gebruikt dit woord, wanten kan. De keyzerlyke generaal majoor Montecuculi heeft het 1709. den rebellen met accoort afge- neer in den oorlog een benaauwde ftad of leger
verfch volk en andere nooddruftigheden tot hulp
nomen.
SEBES-KEREZ, rivier in opper-Ongary en, die in gezonden worden.
SECRETA, geheimenifïen. Secreet-boek is by de
Zevenbergen ontfpringt, en zich in de Kerez ontkoopluiden dat boek, waar in zy hun vermogen
M.
SEBESTE , Saxifche en onfterke ftad in Zevenber- aan huizen, goederen, baar geld, en fchulden als
een inventaris aantekenen, om zulks voor zich en
gen.
SEBBTO, klein riviertje, dat by de ftad Napels in in 't geheim te kunnen gebruiken, en dat zy niet
nodig hebben alles opentlyk in de andere koopboede Tyrrheenfche zee valt.
SEBNITS, iteedje in de Meifnifche kreits, by den ken te fchryven.
SECRETAIRES D ' E T A T , zyn in Vrankryk 4. geinvloed der Sebnits in de Elve, 5. mylen boven
Dresden aan de Boheemfche grenzenden 3. van heimfchryvers, die de koninglyke fchriften en bevelen ondertekenen, en de ftaatszaken afvaardigen.
Bautfen gelegen.
SEBOURG, flot benevens een gebied in Henegou- Een ieder heeft zyn byzonder departement, of zyn
vafte landen en plaatzen, waar over zich zyue verwen , de familie van Witthem toebehorende.
SEBY, kleine ftad en haven in het ftift Alburg, richtingen uitftrekken, en zy hebben hun expeditien
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tien 'alzo verdeelt, dat de eene de oorlógs de andere* de zee zaken, de derde de inlantiche en de
gierde de uitlandiche arTairen te bezorgen heeft. In
den koninglyken geheimen raad van Engeland zyn
ook twe itaats fecretarlffen, wier amt zeer gewichtig is , en de voornaamfte itaats zaken betreft ,
>varomzy ook, wanneer zy barons ot edelluiden
zyn, den vorrang voor alle andere barons en edelluiden hebben.
,.
, . , , . ,
i
SECRETARISSEN , hieten die bedienden by_ de
vorftlyke regeringen, welke de be fluit en des Can'celiers en der raden in behoorlyke vorm en gewoonlyken Cancelery-ftyl op het papier ltellen , protocol
houden, en ook zomtyds mondelyke voorftellingen
doen. Daar een byzonder geheim raads-collegie is,
vind men ook geheime fecretariflen en canceliften,
maar daar zulke zaken te gelyk met de regering
verknocht zyn , daar is een zeker camer- of geheime fecretaris tot de ftaatszaken aangeftelt.
SECRETEREN, een zaak geheim honden en verst wygen.
SECTE , betekent tegenwoordig een kettery of
xot van luiden, die een zekere, dikwils dwalende,
leere aanhangen, en de zelve verdedigen.
SECTION, hiet in zekere boeken een afdeling of
kapittel. By de geneesheren hiet Sectio Anatomica
wanneer zy menfchelyke of andere ligchaamen opfnyden, om de legging der ingewanden, den zamenhang der ledematen en de oorzaken der krankheid te onderzoeken.
SECULARES SACERDOTES , zyn

in de Roomfche

kerk geeftlyken , die lich aan geen kloofter gelofte
verbonden hebben, en in geen vafte orde leven.
SECULARISATIE , is een handeling, waar door
een geeftlyk perfoon of een geeft el yke plaats werelds gemaakt word , en derzelver inkomften tot
wereldlyke zaken geweyd,gelyk omtrent met de aartsbisdommen Maagdeburg en Bremen, en verfcheyde
andere bisdommen in den Weltfaalfchen vrede gefchied is.
SECULUM, hiet een tyd van hondert jaren, of
een eeuw; maar by de Roomsgezinden wat werelds,
en aan geen kloofter gelofte gebonden is.
SECUNDEREN, iemand helpen, byftaan.
SECURITEIT , zekerheid , gewisheid, verzekering.
SECUSIA, ftad benevens een fterk Hot aan deDoria in Piemont in ïtalien.
SEDAN, gefortifkeerde ftad benevens een fterke
Citadel en den titel van een vorftendom aan de
Maas in Champagne, de kroon Vrankryk toekomende, heeft voordezen het huis van la Tour toebehoort , 't welk het aan den koning van Vrankryk
heeft afftaan moeten, en daar voor Albret en Auvergne bekomen heeft.
SEDANDA, koningryk in Monomotapa , op de
kuft van Sofala in Africa, word ook het koningryk
van Sabia genaamt.
SEDEGEM , kafteel in Ongaryen , beneden Offen.
SEDER , Zie Sadre.
JSSDBS MM 9 het laad

log gevoert word > daar de vyandlyke legers (taan;
SEDE VACANTE, hiet in deCanonyke of geeftlyke rechten, wanneer de paullyke of biflchoplyke
ftoel door de dood van haar opperhooft berooft is ,
gedurende welk leegftaan de Cardinalen of het Domkapittel allen rechtsdwang tot na de verkiezing van
een nieuwen paus of biffchop oerïenen.
SEDLCZAN, ftad üi de Moldauer kreits in Bohemen.
SEDLITS, Ciftercienfer kloofter in de Czaflauerkreits in Bohemen , dat voordezen benevens de
Domkerk van Praag de fchoonfte kerk van Bohemen gehad heeft, maar Anno 142.1. door de foldaten van Ziska in de afch gelegt, en nu weer is.
begonnen opgebouwt te worden, 't Is een beroemt
kloofter en wordt ook Zedlits genaamt, daar by is
een dood-groef daar men kruiswys midden doorgaan
kan. Zy is zo vol beenderen, als men nergens by
eikanderen in Europa zien zal.
SEDLITS, SEYDSCHCJTS, een nieuw ontdekte bittere purgeer bron in Bohemen, 2. mylen van T ö plits, die in het dorp Sedlits op een landhoef diep
en fterk her voor welt, en tegenwoordig wyd en
zyd vervoert, ook daar uit een zout gekookt word,
Een vierendeel myl daar van dan by het dorp Seydfchuts is voor enige jaren een diergelyke bron ontdekt, wiens water noch bitterder en krachtig bevonden is.
«
SE E , rivier in Normandyen, die zich by Avran*
ches in de zee ftort.
SEEBERG , ftad in Wermeland in 't Poolfch-Pruis-1
fen.
SEEBERGEN, voogdy in Thuringen , den vorft
van Zwartsburg-Rudelftadt toekomende.
SEEBURG , heerlykheid en amt in 't graaffchap
Mansfeld 2. mylen van Hall, den heer van Hahn
door weerom koop toekomende. Daar zyn 2. meiren, 1. myl lang, v/aar van het eene zoet, het an-1
der zout water heeft
SEEBY, Deenfch fteedje en haven, tot het ftift
Alburg in noord-Jutland behorende, en in 't Cattegat aan de Ooft-zee leggende.
SEEFELD, Heremyten kloofter van St. Auguftyn
in Tyrol, tuflchen Zirle en Mittenwald.
SEEHAUSEN , marktvlek in 't amt Siecke in het
opper-graaffchap Hoya in Weftphalen, ftaat onder
Breemfch rechtsgebied.
SEEHAUSEN , oude en middelmatige ftad in de
oude Marck-Brandenburg, 5. mylen ten noorden
van Stendal, word door de kleine rivier Aland te
enemaal omringt, en geneert zich van den fcheepvaart, koophandel, en ackerbouw. ,
SEEHAUSEN, voordezen een jurTrenkloofter, tegenwoordig een amt in de Ucker-Mark , dat de
Joachimsdalfche landfchool te Berlyn toege-eigent
is.
SEELOV,SELAU, fteedje in deMiddelmarck-Brandenburg, in de Lebufer-kreits, en onder het amt
Lebus behorende, 3. mylen van Frankfort.
SEE STADTEL, fteedje in Bohemen, in de Satzer kreits, dicht aan de Saxfche grenzen, den graaf

of de pUats daar de oor- van Lobkowits van Eifenberg toekomende.
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SEESTEN , flot en amt in Bartenland in Brandenburgs-Pruiflen.
SEEZ , kleine Franfche ftad aan den oorfprong
van de rivier Orne in Normandyen, benevens een
bisdom, onder het aartsbisdom van Rouen behorende,
SEFFAY , rivier in 't koningryk Algiers in Africa,
die zich by de ftad Algiers in de Middelantfche-zee
flort.
SEFFIS , zie Teffis.

SEGA, vlek by Franckenhaufen in Thuringen ,
den vorft van Zwartsburg- Rudelftadt toekomende.
SEGBANS en SARIGIAS , Is een foort van krygs-
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iiaanfche hof, die voor de honden zorgt, en onder
den Mirfcikar of opper-jagermeefter ftaat.
SEGORBIA, SEGOVIA, kleine ftad aan de rivier
Murviedro in 't koningryk Valemia, benevens een
bisdom onder den aartsbiflchop van Valemia (taande.
SEGOVIA, redelyk grote ftad benevens een kafteel
op een berg in Oud-Caililien, daar drie kleine beken te zamen komen, waar onder d * Erefme de
voornaamite is. Zy is reedlyk groot, heeft ruimvoorfteden,en daar woorden fchone lakens gemaakt»
Daar word nergens in Spanje geld geilagen als hier
en te Sevilje. Haar bisdom ftaat onder den aartsbiflchop van Toledo, en het legt 2.0. Spaanfche mylen van Toledo.
SEGOVIA, ftad in Noord-America, in de provintie Nicaragua, 30. mylen ten noorden van Leon,
wiens omleggende landftreek zeer ryk vangoudmynen is.

luiden, die de Beglerbegs en Dallas altyd onderhouden , waar van de eerfte de bagage van de Ruitery,
de andere van het voetvolk bewaken.
SEGEBERG, kleine ftad en wyd uitgeftrekt amt
in het landfchap Wagrien in Holftein,aan de rivier
SEGOVIA LA NUEVA , ftad in Zuyd-America in de
Trawe, den koning van Denemarken toebehorende : by deze ftad legt een oud flot op een hoge rots, provintie Venezuela, die van de Spanjaarden gezynde een Kalk-berg; het is in den Zweedfchen boud is. Haar omleggende grond is zeer onvruchtbaar, maar heeft daar en tegen vifchryke rivieren ,
oorlog meeft geruineert.
SEGEDIN, SEGED, beveiligde ftad in opper-On- en in de bergen heeft men veel goud-mynen, die
garyen, die een koopftad is. Zy legt in het graaf- evenwel by gebrek van Haven niet kunnen bewerkt
schap Bodrog aan de Theifle, en wierd ió8ó. door worden.
SEGRE, grote rivier in het graaffchap Cerdagne
de Chriftenen met akkoort verovert.
SEGELMESSE, groot landfchap in Biledulgerid in in Catalonien , die in de Alpen ontfpringt, en zich
Africa, Kiftenen Barbaryen en de woeftynZaara, te Mequinenza in de Ebrp giet.
SEGRE, kleine ftad in Vrankryk, in de provintie
waar in een grote menigte dadelen wallen. De ftad
Segelmefle legt aan de rivier Siz, en deze provintie Anjou, daar de kleine rivier Verfée in de Oudoa
valt.
is den keyzer van Marocco onderdanig.
SEGEME , groot gebergte in 't koningryk Fez in SEGURA, ftad, benevens een flot in Portugaal in
Africa, dat van een vrye en ftrydbare natie, Bere- de provintie Beira op een berg gelegen.
SEGURA, kleine ftad in Andaluflen, in 't gebergberes genaamt, bewoont word.
SEGERippo,een Portugeefche Capitania of hooft- te Segura.
manfchap in Brazilien in zuid-America. De befte
SEGURA, kleine ftad in Bifcayen in Spanjen,daar
ftad daar in hiet Segerippo del Rey, en in derzelver veel yzer-hamers zyn.
naburige • landftreek zyn veel goud- en zilver-my- SEGURA, SECURA, TUDER , rivier in Spanjen,'
nen.
die in 't gebergte Segura in Nieuw-Caftilien ontfpringt,
SEGEST, vefting in Ongaryen, niet ver van Ca- en zich in 't koningryk Valentia in den zeeboezem
üifcha.
van Alicante (lort.
SEGESWAR , zie Schasburg. ^

SEGURA, SIERRA SEGURA, CACORIA , een ge-

SEGEWOLD, SEWOLD, kleine ftad in Letten in bergte in Spanje, dat aan de grenzen van AndaluLyrland, aan de rivier Teyder, 7. mylen van Ri-fien , Nieuw-Caftilien ? Murcien en Granade legt.
SEGURA DE LA FRONTERA, kleine ftad in de progavintie de los Angelos in Mexico in Noord-AmeriSEGNA, zie Zeng,
ca.
SEGNELAY, een goed vlek aan de rivier Senin in
SEGURA DE LA SIERRA, is een der befte ridderhet hertogdom Burgundien, benevens den titel van
een Marquifaat, 't welk de familie van Colbert in zetels van de ridder-orde van St.Jacob,in'tkoningryk Nieuw-Kaftilien, niet ver van Alcarez.
Vrankryk erflyk aan zich gekocht heeft.
SEGNI, berg in Campagna di Roma in den ker- SEGURO, zie Porto Seguro.
SEIDA, fteedje, heerlykheid en amt in de Saxikelyken ftaat, welke provintie hy van 't ooften ten
wellen in 2. delen fcheyd. Het noordlyke deel hiet fche keur-kreits, niet ver van Jeflen, waar by de
Seidifche Heyde legt.
Campagna, en het zuidlyke Marina.
SEIDENBERG , SEYDENBURG , kleine ftad en ftandtsSEGNI, ftadt op den berg Segni in Campagna di
Roma, in den kerkelyken ftaat, benevens een bis- heerlykheid in Opper-Lufatien, tuflchen Görlits en
Zittau, hoort die van Einfiedel te Wolckenburg üi
dom en den titel van een hertogdom.
SEGNITS, vlek in Franckenland, aan den Mein , Mifnien toe. Anno 1717. den 2. July fioeg het weer
niet ver van Markbreit. Het is driederly gebied, gedurende den Godsdienft in de kerk, waar door
namelyk het Brandenburgfche, Wurtsburgfche en 7. menfchen gedood, en 50. befchadigt wierden.
< S^iD£NSTETT,EN,marktvlek en klooft er in Neder-'
Zobelin onderworpen.
SEGON-BASCI , is een jachtbediende aan het Per* Ooftenryk,niet yer yan St. Pieter in de Au gelegen,
I i ii i
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SELECZ , ftad In het waaywoodfehap NovogroP
deck in Wit-Rufïien.
SELEMNUS , rivier in Achajen in Griekenland,
SEIONEUL, kleine rivier in 't landfchap Brie, die
wiens water voor gezond en heilzaam gehouden
iich by Charenton in de Marne ontlaft.
SEiGSTEiN,bcrgftad in 't vorftendom Bneg in Si- word , maar voornaamlyk zou dienen om zich van
de liefde te ontdaan.
lefïen.
SELERICO, zie Celorico.
S E U L A , rivier in Lotteringen, die in het meir
SELETTRE, kleine en welgeboude ftad in het landLindre ontfpringt, en te Mets in de Maas valt.
SEILLANS, vlckinProvence, 5. mylen van Fre-* fchap Sologne in Vrankryk,aan de rivier Beuveron
4- mylen van Blois.
jus in Vrankryk.
.
SELEUCIA, SELESCHA, kleine ftad in Caramanien
SEIMEN-BASSA, is de generaal luitenant der Jamtin Azien. Noch twe andere fteden van den zelven
faren.
SEINE , een van de grootfte rivieren in Vrank- naam leggen 'er in dit landfchap, waar van de ee»
ryk, die by Chanceaux in 't hertogdom Burgundien ne hedendaags Carazarat,de andere Selenche Jelber
ontfpringt, en zich in Normandyen door een bre~ genaamt word.
SELEUCIANEN,waren ketters in de 4de eeuw,die
den mond in de Brittannifche zee ilort. Deze rivier
heeft van de zee aan tot op 30. Franlche mylen God voor ligchaamlyk hielden , en de ftoflykheid
ebbe en vloed , en voert de grote fchepentot Rouen. voor eeuwig uitgaven, ook den genen, dien zy
SEINE, kleine ftad in Provence, aan de grenzen doopten, een brandmerk voor 't hooft drukten.
SELICTAR-SILEDHAR , SELETTAR-SELICHTAR , of
van Dau'phiné in Vrankryk.
SEINSHEIM, flot,fteedje en heerlykheid in Franc- SILAHDAR A G A , is een Turks-hof bediende, die deskenland, tuiïchen het graaffchap Zwartfenberg en groten heers fabel in een rode fchêe draagt , en des
het markgraaffchap Anspach. 't Is het ftamhuis der zomers de vliegen wegjaagt.
SELIGENSTABT, SELINGSTADT, kleine ftadt aan
vryheren van Seinsheim, dit zich anno 1604. naar
Beyeren hebben begeven. Tegenwoordig hoort het den Mein in Franckenland , den keurvorft vaiv
de voiften van Zwartfenberg toe, die ook van de Ments toekomende ,, 3. mylen boven Francfott9>
daar een ryk en welgeboud Benediktyner kloofter is,
oude heren van Seinsheim afftammen.
SELIGENTHAL , Cirtercienfer kloofter in FranckenSEJOURNEREN, ergens wonen , zich ophouden.
land in het ftift Wurtsburg.
Daar van daan Sejour de verblyfplaats.
SELIGEPORT, Vrouwen-kloofter van de Bene-SEIR , fchriklyk ruw gebergte in 't fteenachtig Adiktynen orde in Franckenland, in het bisdom Aich-rabien in Azien.
SEISSEL , kleine ftad in het Franfche landfchap Bu~ ftadt
SELIN, Z E L I N , Turks kafteel aan den Donau üi
gey aan de Rhone, daar 1720. een nieuwe Citadel
Bulgarien.
geboud is.
SEISSENBERG , dot, ftad en heerlykheid inNederSELINGA, SELEUGiNSKOY,Mofcovifche grensftadt
Crain, drie mylen van Rudolphswerth , den vorit in Groot-Tartaryen, aan de rivier Selinga, die zich
van Auersperg toebehorende.
in het Baikalifch meir ontlaft.
SEIGERHUTTE , zie Grünenthal
SEIGNELAY, zie Segnelay.

SEISSENSTEIN, zie Gottesthal.

SELINGER INSUL, is een kleyn eyland op den

SEKSUNNI, worden de Turken van de Perzianen Rhyn, tegen over Fort Louis, en niet ver van de
genaamt, wyl dezelve gelyk de honden gewoon Baden-Badenfche grenzen. De Franflcrien hebben
ayn aan den muur te piffen.
'er de zogenaamde Selinger-fchans opgeboudt, om
SELAMBRIA, zie Agrïomela*
daar door des te beter op Fort Louis door kleine
SELANGER , ftad in de Zweedfche provintie Me- Communicatie bruggen over den Rhyn te komen;,
delpadien, niet ver van den Bothnifchen-zeeboe- maar deze fchans heeft vermogens het 8fte artykel.
zem,
van het Raftadfche vredens-traétaat, benevens een
deel van de brug weer moeten gedecht, en de grond
SEL AU , zie Seelov,.
SEL AU, fchoon Premonftratenfer kloofter in de en bodem aan hethuys van Baden-Baden weer overgegeven moeten worden»
Czaslauer kreits in Bohemen.
SELB , ftad en amt aan de rivier van den zelven
SELIVREA, taamlyk grote, ftad in Romanien, aan
naam, in het markgraaffchap Culmbach.
de Witte-zee, benevens een aartsbisdom.
SELBITS, klein vlek in het markgraaffchap CulmSELKIRK , kleine ftad in zuid-Schotland in het
bach y den markgraaf van Bayreuth toebehoren- landfchap Twedale,.. aan de rivier Ettrtét, daar hef
de.
landgericht gehouden word. Zy legt 9. mylen ten
zuyden van Edenburg, heeft zitting en ftem in 't
'SELBURG , ftad in Semigallien in Courland.
•SELBYE, ftad in het hertogdom Yorck in Enge- Parlement, en hoort het gedacht Murray. van Philiphaug toe.
land aan de rivier Oufe.
SELLA , kleine rivier in Afturia de Santillana, die
SELCKE, rivier op den Harts, die by het fteedje
Gunthersberg ontfpringt, word eerft de Lenibach zich te Riba de Sella in de Bifcaaifche-zee ftort.
genaamt,loopt opHartsgerode,Ermsleben , Hoym,.
SELLE, kleine rivier in Vrankryk, die in Picaren door het Afcherslebifche meir , en valt by het dyen in het landfchap Tierache ontfpringt, door de
kloofter Hedersleben in de Bode.
provintie Cambrefis loopt,en zich in het graaffchap
SELBENAU, kleine heerlykheid in Beyeren , de Henegouwen tuffchen Bouchain en Valencieanes m
de Schelde ftort
gravea vanOrtenburg toekomende,
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SEMOT , rivier in de Spaanfche Nederlanden, <3Ie
SÊLO, SILATO, rivier in Pnncipato Citra in Na- in het hertogdom Luxemburg niet ver van de ftad
pels , die in het Apennynfche gebergte ontfpringt, Luxemburg ontfpringt, en beneden Charleville ia
de Maas valt.
en zich in de golf van Salerno itort.
SELOMBSJA , zie Selivrea.
SEMPACH, kleine ftad en amt -in het Canton Lu-»
SELSEY, klein Schier-eyland in de provintie Sus- cern, aan het Sempacher meir in Zwitzerland.
fex in Engeland.
SEMPEL, kleine ftad in zuid-Schotland , i n het
SELTERS , NIEDER-SCHELTERS , keur- Trierfch landichap Renfroana, 4. uren ten zuiden van Ren"fteedje in 't Wefterwald, heeft een minerale bron, frew.
die zeer beroemt is geworden, en waar van het SEMPER-FREY (ALTYD VRY) is een heel byzonwater wyd en zyd vervoert word.
dere titel van enige adelyke heren in 't H. RoomSELTS, üad in de neder-Elfas aan den Rhyn, 6. fche ryk, en zal de betekenis van dit woord daar
mylen beneden Straatsburg, de keur-Palts toeko- op uitdraayen, dat de' gene, die diergelyken titel
mende. Het tendfchap daar rontom word de Hett- voeren, van onheuglyke tyden af vrye heeren of
gau genaamt, en hoort de graven van Hanau toe. barons geweeft zyn, Deze Semper-Freyen achten
SELVA, klein eyland in de golf van Venetien, zich den graven gelyk,en hoger als de gewoonlyke
barons. Den titel van Semper-Freyen voerden de
tuiïchen de eylanden Ofero en Pago.
SELZ, ftad en llot in de provintie Tarantaife in heren van Limpurg, die voor enigen tyd uitgeftorven zyn, gelyk ook in Silefien de graven en heren,
Savoyen.
SEM, kleine rivier in Mofcovien, ontfpringt uit van Schafgotfch.
een klein meir, en valt in 't vorftendom CzerniSEMPIL , ftad in de Schotfche provintie Cluydes*'
•chow in den Donau.
dale.
,
SEMBRIAC, ftad in Stiermarcken, een myl van SEMPIONE , kleine ftad aan de Zwitzerfche grende river de Muer.
zen , in het graarfchap Anghiera, in het hertogdom
SEMENDRIA, SENDEROW, SMIDEROW, SPLENDE- Milaan, omtrent daar de rivier Ovedro ontfpringt*
ROBI, hooftftad van een zeker gebied aan den DoSEMPT, rivier in Beyeren, die in de Ifer valt.
2iau in Servien, in Ongaryen, fes en een halve OnSEMUR, hooftftad van de provintie Auxois in het
gerfche myle ten ooiten van Belgrado. Zy is de hertogdom Burgundien , heeft een Bailluagie eft
Iiooftftad van een Sangiacaat, heeft een fterk flot, priory van de Benediktyner orde. Noch een ftad
Is 1717. na den flag by Belgrado van de Turken van dezen naam legt 'er in dit zelve hertogdom, 'm
verlaten, en daar tegen van de keyzerlyken ingeno- de provintie Brienois, een myl van de Loire.
men.
SENAAT, SENATUS, de raad in een ftad.
SEMEMEN, zo word de landmilitié in Bomien geSENATOREN, zyn in Polen de raadsheren, 128.
siaamt.
in getal, die den koning toegevoegt zyn, op dat
SEMI-ARRIANEN, ketters, welke juift niét met zyn macht binnen de behoorlyke palen beiloteft
Arrius ftellen dat de Zoon den Vader ongelyk z y , bly ve. Zy zyn of AartsbifTchoppen, BifTchoppen,
inaar het woord Confubftantialis of medezelfftandig Waywoden, Caftellanen, of uit het getal der i a ,
niet aannemen wilden, maar voor het overige toe- ryks amtenaren. Zy worden in de grote en kleine
gaven, dat hy gelyk-wezi^ met den Vader zy.
verdeelt. De eerfte zyn de 33. Waywoden, verSBMIGALLIEN, hertogdom, en het ooftlyke deel der de drie Caftellanen van Cracau, Vilna en Tro*
.van Courland,den hertog van Courland toekomende. ki, en de Staroft van Samogitien. De overige 92.
SEMINARIUM (QUEEKSCHOOL) , zo noemt] men de noemt men geringe en kleine Senatoren.
collegien, waar in de perfonen, die tot den geeftSENATUS-CONSILIUM, hiet in Polen, wanneer,'
ïyken ftaat gefchikt zyn, onderwezen worden. Dier- in plaats van een ryksdag te houden, de ryksraden
gelyke queekfcholen heeft men veel in de Katholy- te zamen geroepen worden, en over de algemene
ke landen » maar boven al zyn die van Romen en ftaatszaken raadplegen.
S. Omer in Artois voor de Engelfche natie beroemt.
SENATUSCONSULTUM, hiet by de rechtsgeleerden
In Duitiland zyn ook onder de Luiterfchen voor het beiluit, dat de Roomfche raad in zekere gefchilweinig jaren Theologifche queekfcholen voor ftu- len genomen heeft, en daar na bevolen te ledenten aangelegt, en wel een te Hall van den ko- ven.
ning van Pruiflen, en i e t ander te Eifenach, van
SE ND , provintie in Perfien, tufTchen de pro vinden hertog Joh. Wilhelm van Saxen-Eifenach.
tien Makeran en Sagiftan, en de landen van den
SEMI-PELAGÏANEN , of MASSILIENSES, ketters die Mogol.
'm de 5de eeuw tufTchen de Pelagianen en rechtzinSENDE, SINEDI, woefte en tandigè lahdftreek in
nigen, voornaamlyk in Vrankryk, een middelweg het bisdom Paderborn* waar in de beyde rivieren
vinden wilden , maar in de Predeftinatie en den Lippe en Ems ontfpringen, en die zich door de
vryen wil meelt met de Pelagianen over een ften> graaffcjiappen Lippe, Ravensberg en Rietberg tot
4en.
Munfter en Osnabrug uitftrekt. ïn oude tyden is
SEMIRAMI, pas in het gebergte van de provintie zy door de nederlaag van den Röomfchen veldheer
Adirbeizan in Azien, door dewelke men uit deze Quintilius Varus > en Anno 1640. den ió. Odob,
In de provintie Arzerum, en alzo uit het Peruaan- door een nederlaag der Zweden bekent geworden t
en de biffchop heeft ze in de voorgaande eeuw la*
fche in het Turkfche gebied komt»
ten bebouwen en met inwoners bezetten.
SÊMUNQ, zie Zemlw.
HELLINGEN, zie Selinger-Inful.
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SENDEREEGLII, worden by de Turken die foldaten genoemt, die, wanneer 'er een dolle en wanhopige aanval op de Chriftenen zal gewaaagt worden , voor uit worden gezonden, als dolle honden
razen , en wanneer zy hun werk gelukkig verrichten met de rvkfte beloningen befchonkenyworden.
SENDERUT, redelyk grote rivier in de provintie
Erack in Peraen, die zyn oorfprong uit de Demawend neemt, de zuyder zyde van de ftad ïfpahan
kefpoelt, ook door verfcheyde Canalen en goten in
<3e koninglyke tuinen en voornaamfte huizen geleyd
;vvord.
SENDISOW, ftad in het waywoodichap Sendomir
In klein-Polen.

SENIORES, zyn de oudften in een minifterie, co3legie, of familie.
SENKAN, kleine ftad in Perzien in Azien, tufTchen
ïfpahan en Derbent, daar zich de reizigers gewoon
zyn te ver verlenen.
SENLIS, ftad op het eyland van Vrankryk, aan
de kleine rivier Nonnete, benevens een Préfldiaal,
als ook een bisdom, onder den AartsbilTchop van
Rheims behorende. Zy is de hooftftad van het
graaffchap Senlis.
SENNE, rivier, die niet ver van Soignies in Henegouwen ontfpringt, en zich beneden Mechelen
in den Demeritroom ontlaft.
SENNECY, fterk flot in Franche Comté, in het
landfehap Challonois, niet ver van de Saone,benevens een vrye heerlykheid.

SENDOMIR , zie Sandomir.
SENDRE, zie S.André.
SENECHAL , zie SenefcbaL
SENNEN of SENNHEIM, fteedje in het graaffchap
SENECHAL DE FRANCE, was in oude tyden een Pfirdt in Sundgau.
SENNO, zie Sino.
amtenaar van de kroon, in Vrankryk, die het op-

zigt over het koninglyke huis had, en de uitgaaf
&o wel in oorlogs- als vredens tyden beitierde. Hy
voerde ook den koninglyken ftandaart, en het bevel over de koninglyke volkeren. In Engeland had
men ook een groot Senechal, dk lord High Steward genaamt wierd.
SENEF, een dorp in Brabant in het quartier van
BrulTel, 2. uren van Nivelle, waarby tuffchen den
prins van Oranje en den hertog vanCondéeen bloedig treffen voorviel.
SENEGA , de noordelykfte arm van de rivier de
Niger in Africa.
SENES, zeer kleine ftadt in de Viguerie Caftellajne in Provence, benevens een bisdom dat onder
den aartsbiflehop van Ambrun behoort , en naar
Caftellane, 1. mylen daar van daan, verlegt is.

SENOCHES, kleine plaats benevens den titel van
een vorftendom , in de Franfche provintie Perche.
SE NQNOIS, klein landfehap in Vrankryk, tufTchen
Champagne, Auxerrois en Gatinois, waar van Sens
de hooftftad is.
SENOSETSCH, flot en fraai markt vlek in InnerCrain, tufTchen Lavbach en Trieft, den vorft van
Portia toebehorende.
SENS, hooftftad van het gebied Senonois, daar
de rivieren Vienne en Yonne te zamen lopen. Zy
is oud, groot en fchoon, en heeft een aartsbisdom^
prelidiaal en Bailluagie.
SENSBURG , fteedje in Brandenburgs-PruifTen.
SENSET, SAUSSB, kleine rivier, die by het dorp
Bailioux in Artois ontfpringt, en zich te Bouchain
SENESCHAL, of SENECHAL, is in Vrankryk de in de Schelde ontlaft.
SENSGARI, ftad in de Ukraine , 2. mylen van
voornamfte gerichtsperfoon , of de prefident van
een landfehap, waar in onder zyn naam de vonnis- Pultawa, aan de andere zyde van de rivier Worckfen opgeftelt worden, welke ook,wanneer het no- lo.
SENSHEIM, zie Seimheim.
dig is, den adel te zamen roept, en den Ban en
SENTENTIE , hiet by de rechtsgeleerden het von~
Arriereban van den adel in het land, daar hy over
geftelt is , aanvoert. Zyn rechtsgebied word een nis, dat uit de fchepensbanck of andere gerichtshoven over een rechtsgeding uitgefproken word.
Senechaufchée genoemt.
SENTIMENT , de gedachten of het gevoelen dat
SENFF TEN BERG, Bambergfch Hot enamt inFrancmen van een zaak heeft.
kenland»
SENTINELLE, betekent zo wel de wacht,als den
SENFFTENBERG, kleine ftad,amt en flot in Meisfen aan de grenzen van Lufatien , 6. mylen van foldaat die de wacht houd.
SENTINO, kleine rivier in 't pauflelyk gebied,die
Dresden, den keurvorft van Saxen toebehorende.
SENFFTENBERG , ZIAMBERG, heren - ftadt en flot in het hertogdom Urbino ontfpringt, en zich in de
rivier Fmmefino ontlaft.
in de Koninggratfer kreits in Bohemen.
SEON , Benediktyner-kloofter in Beyeren, op een
SENFFTENBERG, flot in Ooftenryk, tegenwoordig den graaf Gundacker Thomas van Stahrenberg, eyland van een klein meir gelegen, in 't amt Burgals erfmaarfchaik van Ooftenryk onder of ob der haufen.
Ens, toebehorende, welk erf-maarfchalks amt deSEPAN, eyland van den Oofter-Oceaan, dat de
zelve na 't affterven der vorften van Eggenberg in Spanjaarden heteyland van St.Jofef noemen,fchoon
't jaar 1717. voor zich en zyn nakomelingen vol- zy'er niets op bezitten. Het heeft een goede hagens het eerftgeboorte recht verkregen heeft,
ven, en is volkryk.
SEPARATISTEN , zo worden in Engeland de
SENG, zie Zeng.
SENGAMI , koningryk en ftad in het landfehap gene genaamt , die zich wegens uiterlyke plechtigheden de gehoorzaamheid der kerk onttrekQuanto op het eyland Niphon in Japan,
SENICA, kleine ftad niet ver van Lago dlfeo in ken.
SEPAREREN, fcheyden, daar van daan Separatie»
liet Venetiaanfche landfehap Brefciano*
SfiNIGA-GLIA, Zie SÏWgaglia.

fcheyding,
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SERAIDAR AGASI , word de gouverneur genaamt,
SËPEH-SALAR, is in Perzien de opperde veldheer
lil tyden van oorlog, wiens bediening evenwel met die by 't afwezen van den groten Sultan in het Serail te commanderen heeft.
den oorlog ophoud.
SERAIKETODASI, is aan het Turkfche hof de luiS E P E T , CAPO DE SEPET, voorgebergte in Provence, waar op een kleine fchans legt, die den in- tenant van den Seraagaii, die alle halve jaar de tapyten van de Saletten en kamers in het Serail vergang der haven van Toulon dekt.
SEPHARITEN, een zekere fede van Mahometa- anderen moet.
SERAIO, zie Sarah.
nen, die God de eigenfchappen der wysheid, eeuSERALIEN, een provintie of Turks Sangiacaat U\
wigheid , goedheid, enz. toefchryven. Maar zy gelooven ook dat God een zichtbare geüalte en zin- Bofnien, in Ongaryen om de rivier Bofna, waai
nen als menfchen heeft, evenwel z o , dat deze ge- van Seraio de hooftftad is.
ftalte onveranderlyk en onverwiflelyk is.
SERAN, rivier in Italien, die uit een meir omSEPRIO, Hot aan de rivier Olana in 't hertogdom trent Ch?mbery ontfpringt, en zich boven Seiffel
Milaan , de graven van Caftiglione toekomende. in de Rhone ftort.
Hier heeft voordezen, zo men wil, de beroemde
SERASKIER, beduid in Turkyen een generaal van
ilad Infubrium geilaan.
het leger of het hooft der troepen, die in 't afwezen van den vizier commandeert. Maar deze titel
SEPTENTRIO, het Noorden.
SEPT ÏSLES, zyn 7. kleine eylanden , niet ver is zo gemeen geworden, dat den meeften ,tyd de
geringfte commandant zo genoemt word.
van de kuit van Bretagne.
SERAVALLE, zie Serravalle.
SEPTUAGINTA, ZO word de Griekfche overzetting des Ouden Teftaments genaamt, die van 72. SERAYS, zie Caravanferai.
SERCHIO,rivier in Italien, die in 't Apennynfche
perfonen op bevel van den koning Ptolemaeus Philadelphus in Egypten, zo het zeggen is, opgeltelt is. gebergte in het Modeneefche gebied ontfpringt, en
niet ver van den mond van de rivier Arno zich in
Het woord Septuaginta betekent eigentlyk 70.
SEQUESTER, is een perfoon, die een zaak, daar de Toskaanfche zee ftort.
gefchil over is, tot de volkome uitfpraak van het SERDAR ,is een naam, die by de Turken en Per»
proces gemeenlyk op bevel der overigheid in bezit zianen aan de generaals van 't leger gegeven word.
SERDRE , is de opper-Priefter en de naafte na
neemt, en rekening daar van doet. Van diergelyke
Sequeftratie bedient zich dekeyzer dikwils tuffchen den Athema-Doulet in Perzien , die het opzicht
de ryksvorften, die om een ftad of plaats ftryden, over de geeftlyke inkomften heeft , en in religie
en op dezelve wyze hebben ook keur-Saxen en zaken kennis neemt.
SEREBERNE, kleine ftad in de Ukraine, den Cokeur-Brandenburg tot hier toe het graaffchap Mansfacken toebehorende, 27. mylen van Bialogorod.
fcld gefequeftreert.
SEREGIPPE DEL R E , kleine zee-ftad in Brazilien
SEQUINO, kleine rivier in Caramanien, in klein
in zuid-America, en de hooftftad van de Capitania
Azien, die zich in de Middelantfche zee ftort.
SERAAGASI, is de opperfte opziender over alle de Seregippe, die tuffchen het eyland Pernambuco en
vertrekken van den groten heer in het Serail voor Bahia legt.
SEREGNO, kleine ftad tuffchen de rivieren Lamzo ver het fchoonhouden en verbeteren betreft.
Hy zorgt ook inzonderheid voor de pagies, die het brico en Sevefe, i n ' t Milaneefche, den graaf van
fchoon linnen bewaren, en den Sultan op reys ver- Mafaglia toebehorende.
SERENA , een van de drie hooftdelen van het
tellen.
SERAGLIO, SERRAGLIO, S E R R A I L , SERAIO, zo landfchap Chili in zuid-America. De hooftftad Senoemt men in de Oofterfche landen de paleyzen rena of Coquimbo legt aan den mond van de rivier
der vorften of grote heren. Maar in een byzonde- Coquimbo, heeft een grote en veilige haven.
SERENADE, is een muzieck dat 's avonds laat ieren zin betekent het 't paleys van Conftantinopel,
waar in de grote Sultan zyn verblyf houd en 't welk mand ter ere aangerecht word.
SERENE, kleine ftad in Piemont, in het vorftenaan den oever van de zee legt. Het begrypt omtrent 3. Italiaanfche mylen in den omtrek, en is dom Barcelonette, tegen de grenzen van Dauphiné
met hoge en fterke muren omringt. Men noemt aan de rivier Ubaye. De heuvel van Serene legt
bet zelve het grote ferail en het legt aan het ooit-. daar by, en is meeft met fneeuw bedekt.
SERENEGAR, ftad in 't ryk van den Mogol, aan
Syke deel van de ftad, daar het aan twe kanten van
bet water befpoelt word, maar verder is het met de rivier Ganges, in 't koningryk Siba in Azien.
een enkele muur en oude torens omfloten, waar
SERENISSIMUS,SERENISSIME, zie Doorluchtïgfle.
van 'er enige rond, en de andere vierkant zyn. Be- SERENTS,SERENTSCHIN, Hot in opper-Ongaryen*
halven dit ferail vind men te Conftantinopel noch z, mylen van Tockay.
een ander, dat Efqui Serray, het oude Serrail, geSERETH, rivier die in Zevenbergen ontfpringt ,
Baaint word. Dit dient nergens anders toe als tot en zich boven Axiopolis in den Donau giet.
de woonplaats der vrouwen van den overleden groSERETH, ftad in Moldavien, aan de rivier van
ten heer, en woorden zy alle daar heen gebracht, den zelven naam, 15. mylen ten weften van JaiJy
ten zy deszelfs navolger de eene of de andere daar gelegen.
van behouden wil , of ze aan een bafla uithuw t.
SERFINA , zie Serphino*
SERGEANT, ZO noemt men in Vrankryk den geSERAGLIO, ftad benevens een ftreek land in 't
ringften gerechtsdienaar.
hertogdom Mantua, niet ver van Borgo forte,
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-SERGEANT, is een onder-officier, die in 't afwezen der opper - officiers voor de compagny zorg
draagt. Hy fchikt de reyen en gelederen , en
ïèert de ibidaten recht met het geweer omgaan,
Des avonds haalt hy het woord, ontfangt het of
van zyn regiments-adjudanten of van den majoor
fcelfs, en brengt het zyn opper-officier. Hy moet
•daaglyks zyn getal zoldaten tot de daaglykfche wacht
op de beftemde plaats leverenden hy brengt de andere onder-officiers des hopmans bevel over. Zyn
geweer is een fnaphaan met een bajonet, of een
hellebard op de linke fchouder , gelyk de onderofficiers altyd hun geweer op de linke, de opperofficiers op de rechte fchouder dragen. In Italien is
Sergente Maggiore zo veel als generaal-majoor.
SERGEANT-MAJOR , of OVERSTE WACHTMEESTER

VIN EEN VESTING , wacht op des commandants bevel , fluit des morgens en des avonds de poorten in
•eygen perfoon open en toe s deelt de wachten gelyk en ordentlyk uit, haak het woord en de order
alle avonden vaneden commandant, geeft het den
wachtmeefter, die het zelve de andere hoge officieren overbrengt. Hy deelt ook de poften der
wachten door briefjes u y t , doet de ronde om de
vefting , en vifiteert de fchildwachten of zy in
rechte order Haan, en waakzaam zyn.
SERGNA , ftad in de provintie Molife in Napels P
heeft een biffchop.
SERI , abdy van de Premonftratenfer orde, in
het bisdom van Amiens in Picardyen.
SERIA, ftad aan de rivier Duero in oud-Caftilien.
SERIATO, kleine ftad in de Venetiaanfche provintie Bergamafco, dicht by Bergamo aan de rivier Serio.
SERICA , was voordezen een grote provintie in
Azien, tuiichen China, den berg Imaus en de Scythifche zee, daar hedendaags de koningryken Tan§ut en Niuche in groot-Tartaryen leggen, en haar
inwoners waren wegens de zyde manufacturen beroemt.
SERIN, kleine rivier in 't hertogdom Burgundien
in Vrankryk , die in de provintie Autunois ontfpringt , en zich in de Yonne ftort.
SERIN WAR , zie Nieuw-Ser'wwar,

SERIO , rivier in Italien , die aan de Valteliner
grenzen ontfpringt, en zich op de grenzen van Milaan in de rivier Adda ohtlaft.
SERIO , kleine ftad sn het landfchap Como in het
hertogdom Milaan, Het kleine nieir daar by word
Lago di Serio genoemt.
SERMIDA , Hot aan de Poo in 't hertogdom Mantua , aan de grenzen van Ferrara.
SERMIO, rivier in 't Milaneefche, die in het gebied van Milaan ontfpringt, en zich in dat van Tortona met de Scrivia verenigt.
SBRMIONE , SERMIO , klein maar vermaaklyk
fteedje op een Schier-eyland van den zelven naam,
dat heel beneden in het meir van Garda legt, in
het Venetiaanfche gebied.

SsRMo*,.een redevoering, ook wel een predikatie,
'
"*

SER.
SFïöuONEtA, kleine ftad benevens öen titel van
een hertogdom in Campagna di Roma in dm kerkelyken itaat, waar van het geüacht van Cajetano
den titel voert
SERNE, vlek in de provintie Dalekarlien in Zweden , ó. Zweedfche mvlen van de Noorweegfche
grenzen.
SERNANCALHE , kleine en welgeboude ftad benevens een fterk flot in de provintie Beyra in Poiiu*
gaal.
SERNICK, ftad en flot in Ongaryen aan de Croatifche grenzen.
Mafovien
m SEROICZ, ftad in het waywoodfchap
J
in Polen.
SERONGE , grote ftad in het gebied van den groten Mogol in Azien, die van koophüden en handwerks luiden bewoont word, en daar men veel gfe-'
•fchildert Indiaanfch fynwaad maakt.
SERPA, kleine beveiligde grens ftad in Portugaal
tegen Spanjen, in de provintie Entre Tajo y Guadiana, die 1707. van de -Franftchen onder den hertog van OiTuna ingenomen wierd.
SERPENTARA , klein eyland , dat tot Sardinien
behoort.
SERPENTINEL, is een foort van klein gefchut of
veldftangen, en fchiet in 't gemeen een kogel van
een half pond loodt. Het weegt omtrent vyfde
half centner aan metaal, en deszelfs verfte fchoot
draagt omtrent 160. fchreden.
SERPENTUM INSULA, 't Sr. ANÖEN EYLAND, is kleine

en legt in de zwarte zee, by den mond van den
Donau.
SERPHINO, SERFÏNA, ZERFANTO ,

een van

de

Cycladifche eylanden in den Archipel, tegen de kuften van Europa, tuilchen het eyland Pairo en de
golf van Engia , heeft 30. mylen in den omtrek 9
en is vol rotzen. De ftad Serphino, die daar oplegt , heeft een goede haven.
SERRANA, kleyn eyland in Noord-America in de
Noord-zee tufTchen Jamaica en de kuft van Nicaragua.
SERRANÏLHAS, een deel klcyne eylanden of klip-"
pen, niet ver van het eyland Serrana in Noord-America.
SEKRANT, fchoon flot , benevens den titel van
een graaffchap in de provintie Anjou, 4. mylen van
Anger.
SERRAVALLE, ftad, fterk flot, en pas aan de rivier Scrivia in 't Milaneefche gebied , aan de Genueefche grenzen. Daar word goed.geweer gemaakc.
SERRAVALLE, kleine ftad en goede pas aan de
Neder-Po in Italien, daar eenryke Abdy van 14000.
kronen jaarlykfche inkomften is, die paus ïnnocentius XlII.zyn broeder den Cardinaal Conti in 't jaar
1721. opgedragen heeft.
SERRE, rivier in Vrankryk in Picardyen, d'iQ m
de provintie Retelois by de abdy Signy ontfpringt,
en zich beneden Crecy met de Oife verenigt.
SERRES, middelmatige Turkfche ftad in Macedo^
nien, benevens een aartsbisdom in Griekenland.
SERSÊUY,

kleyne ftad benevens een haven en
'
een-

SER, SES.

SES. SET;
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SESÏA, SBSSÏTES, SICIÖA, rivier in Italien , die
ëen fterke Citadel in het lanèfcfcap Tenez in 't koaan de grenzen van het Wnliifer land in de Alpen
ningryk Algiers in Africa.
ontfpringt, m zich tuilchenCafal cnValenza inden.
SERVAN , zie Erivan.
SERVANTS D'ARMES, WAPENKNECHTS , hebben Po ftort.
SESLACH, SESLÏCH, kleyne ftad, floten amt in
den derden rang in de Maltefer-orde , en voeren
zwaarden, maar zyn zo edel niet als de ridders, 't bisdom Bamberg, 3. uren van Heidburg in Francdie den eerften rang hebben, en de prieflers , dien kenland.
de twede rang toekomt, wyl zy hun 4. quartieren
SESLING , zie Sexling.
niet gelyk de andere bewyzen kunnen.
SESNER, een voorname Turkfche bediende naaft
SERVICE, SERVIES, voor de foldaten beftaat in den Motafaracas.
zout, zuur, hout en licht, dak en gemak, Aan de SESSA, kleyne ftad benevens den titel van een
vorftlyke hoven hiet een fervies alieriy zilver of goud hertogdom, in Terra di Lavoro in Napels. Haar
vaatwerk van fchotels, borden,. bekers en diergely- biflchop behoort onder den aartsbiflchop van Ca«
ken dat tot de tafel behoort.
pua.
SESSANE, zie Sezane en Brie.
S£RviEN,provintie in Europa,.die ten ooftenaan
Bulgarien, ten noorden aan den Donau en de Sau,
SESSIA, HET DAL SESSIA, is een deel van het
waar door zy van Ongaryen gefcheyden word, ten hertogdom Milaan aan de grenzen van <Piemont,,
weiten aan Bofnien, en ten zuyden aan Albanien waar door de rivier SelTia loopt. Het is anno 17070
en Macedonien grenft. Men noemtze zomtyds ook van den keyzer aan den hertog van Savoyen afgeRafcien, en zy word in 4. fangiacaten of byzonde- ftaan.
re gouvernementen verdeelt, naamlyk Grieks-WeifSESSION, SESSIE, Z I T T I N G , is de naam , dier?,
fenburg, Semendria, Scopia en Crattovo. Zy is men aan de vergaderingen van een Concilie of Colgroot, vruchtbaar en ryk , heeft goud-en zilver- legie geeft. Dit woord betekent ook de zitting en
snynen, en de keyzerlyken hebben in den laatften plaats in een Collegie , en word gebruikt van de
oorlog, en inzonderheid door de verovering van de nieuwe vorften en graven, wanneer zy op de ryksveiling Belgrado op den 19. Aug. anno 1717. het dagen zitting en ftem nemen, of daar op toegelaten
grootfte deel van dit koningryk den Turken afge- worden, dat zy een plaats onder de andere bekonomen , en onder des keyzers gehoorzaamheid ge- men , en over gewichtige verhandelingen hun ftem
bracht.
durven geven.
SESSION , is een hoog gerecht in Schotland, dat
SERviERA,kleyne ftad op een berg in Catalonien
uit een prefident, 14. ordinare, en 4. extraordinaIn Spanjen, 3. Spaanfche mylen van Matriccado.
nare raadsheren beftaat, die men in 't gemeen Lords
SERVIES, zie Service*
SERVITEN, zyn munniken, wier orde anno 1132. of the Seflïon noemt, en die het gerecht oeffenen.
te Florence van 7. edele en ryke mannen, waar on- Dit Collegie houd des jaars 2. grote termynen , en»
der Bonfibïus de Monaldis, of gelyk andere willen word in het buiten- en binnenhuis verdeelt , waar
Beatus Bonavitus devoornaamftegeweeftis,gefticht van het eerde alle week by beurten van een raadsis, die zich op een naby gelegen berg begeven , en heer waargenomen word, die de zaken fchielykafin een van hen geboud H. huis naar den regel van doet, en van wien men aan het binnen huis appelSt. Auguftyn, die zy van den biifchop van Floren- leren kan.
ce bekomen hebben, in een zwarte kleeding den godsSESSOLE, kleine ftad aan de grenzen van het landdienft verricht hebben, ook van paus Alexandereu fchapAcqui,by de rivier Bormidain de provintie AlbaP
2yn navolgers beveiligt , maar van paus Maarten in het hertogdom Montferrat. 't ïs een ryks-leen, e,V. onder de Bedel-orde getelt zyn.
nige rekenen het mee tot het markgraafichap Spino-SERVITUUT, hiet eygentlyk dienftbaarheid , ly'f- la, en noemen het Cefole.
eygenfchap, flaverny, maar daar na by de rechtsSESTO, fraaje ftad aan het grote meir in hetlandgeleerden een gerechtigheid, die men op eens an- fchap Anghiera in het Milaneefche. Enige menen
deren grond en bodem oeftenen mag, zonder dat dat het de plaats is, die de Romeynen Sextas Cadeze dat verhinderen kan. By voorbeeld , dat ie- lendas genoemt hebben,wyl zy regulier den zesden
mand in zyn buurmans muur een balck legt, waar dag van ieder maant in deze landftreek hun goden3
©p zyn gebouw ruft; dat iemand op een vreemden voornaamlyk Mercurius en Hercules, plechtige ofbodem zyn vee dryft;insgelyk dat de buurman zyn ferhanden offerden.
huys niet hoger mag trekken, of een ander het licht
SESTO, zie üardandlen.
en de venfters niet betimmeren mag, enz.
SESTOLA, hooftftad van het landfchap FrïgnaiK^
SESANNE, zie Sezane en Brie*
in den Modeneefchen ftaat.
SES.RGA, kleyn eyland in de Stille-zee byZuydSESTRI DI LEFANTE, kleine ftad aan de LiguftiAmerica, en een van de Salomons eylanden.
fche zee, de republiek Genua toekomende, Op de
SESCAN* SVKA M O R Z I , een groot meir in kleyn weftlyke zyde van de Genueefche kuil legt noch
Tartaryen , 't welk het Nogaifch Tartaryen van het een ftad, die ook Seltri hiet.
Crimeefch Tartaryen fcheyd, en zich in Mare delS E T E , CAP DE SETE of C E T Ï E ,. een voorgebergIe Zabache ontlaft.
te aan de kult van Languedoc v waar op een* kleine
SESEN , kleyne ftad in het neder-hertogdom Brons- welbeveftigdc itad benevens een klein fort gelegen
wyk, 3. mylen van Goslar ten Zuydweften, aan de is, die de geallieerden in 't jaar 1710. door een landing innamen, maar ze o©k haait weer verlkteo*
Hüdesheimfche grenzen*
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Niet ver daar van daan is de haven, Port Louis of
de Sette genoemt, geboud', die het begin van het
beroemde Canaal van Sete of van Languedoc is,
dat zich te Thouloufe met de Garonne verenigt.
SETHIANKN, ketters die van Valentmiaan afiïammen, en voorgaven dat 2. engelen Cam en Abel
gefchapen hadden, en na des laatitens dood God
Seth uit een rein zaad voortgebracht had. Zyfchreven veel boeken onder den naam van Seth, en hielden Chriftus voor Seth of deszelfs ftadhouder; geloofden ook dat de zondvloed door de godloosheid
der Engelen de wereld overgekomen was.
SETHIN, flot in Opper-Ongaryen aan de Moravifche grenzen.
SEÏIA , SEZZA, kleyne ftad in Campagna di Rorna, in den kerkelyken ftaat, op een berg , daar
heerlyke wyn groeit.
SETIA, kleine beyeftigde ftad op het eyland Candia, en de hooftftad van het landfehap Setia, aan
een golf van den zelven naam. Zy heeft een goede haven, en haar bitTchop behoort onder den aartsbilïchop van Candia.

SEV.
SEVENNER GEBERGTE, waar van het landfehap

Se vennes zyn naam heeft', begint daar de Loire
ontfpringt, en eindigt aan de grenzen van Rouergue en opper-Languedoc, dit gebergte is volkryk
en welbeboud.
SEVENNER PROPHETEN , zyn zekere

Franfche

vluchtelingen, die naar Engeland geweken zyn, en
aldaar zedert 1706. geroemt hebben dat zy allerly
verrukkingen, en daar in allerly waarzeggingen en
vermaningen tot de God vrucht hadden. In Vrankryk noemde men hen Camifards, waar onder ds
beroemfte en voornaamfte Marion hiette.
SEVENNES, landfehap in Languedoc, 't welk ten
zuyden aan neder-Languedoc , ten weften aan
Rouergue, ten noorden aan Auvergne en Forez,
en ten ooiten aan de Rhone grenft, waar door het
van Dauphiné afgefcheyden word. Het begrypt 3*
kleine landfehappen, Gevaudan, Velay en Vivares.
De inwoners van de Sevennes , die meeftendeels
den hervormden Godsdienft toegedaan zyn, hebben wegens hun geloof de gruwlykfte vervolgingen
van de Franfche geeftlykheid uitgeftaan, waar over
naderhand enige, die zich niet tot de mis hebben
SETINES, zie Athenen.
willen laten dwingen, de wapens hebben opgevat,
SETIS , zo noemen de Turken en andere Oofter- welk inwendig vuur tegenwoordig noch onder de
fche volkeren hunne barken.
Afch fmeult.
SETON , dorp benevens een fchoon paleys , SeSEVENOCKE, ftad in de Engelfche provintie Kent,
tonhoufe genaamt, in de Schotfche provintie Lo~
thian, 't welk aan verfcheyde voorname gellachten 16. mylen van Londen.
SEVENSHALE, ftad in Northumberland in Engeden naam gegeven heeft.
SETSCHIN , fterk kafteel en kleyn vlek in Opper- land.
Ongaryen , aan de rivier lbola , niet ver van Fil- SEVENWALD , SEVENWOLDEN, is een van de drie
delen van Vriefland, tuftchen Weftergow, Oofterleck, en 9. mylen van Erla.
SETTALA, kleyne ftad tuflehen de ftad Milaan en gow, Overyflel en de Zuyder-zee.
SEVERIA , hertogdom in het waywoodfehap Crade rivier Adda in het hertogdom Milaan, den vorft
eau in klein Polen, en word het Poolfche Silefien
van Trivultio toekomende.
genaamt. De hooftftad daar van voert den zelven
SETTE , zie Sete.
SETTENIL, veiling in Granada op een rotfigen naam, heeft een fterk flot op een eyland midden
in een meir.
berg, aan de grenzen van Andaluiien.
SETTIMO, kleine ftad niet ver van Milaan, den SEVERIANEN , ketters die de leer van Tatianus
verdedigden , en een hooft, Severus genaamt, in de
Marquis Menrici toekomende.
II. eeuw hadden. Zy verwierpen de Opftanding,
SETTLE, ftad in Yorckshire in Engeland, aan de het gebruik van den wyn, en den huwlyken ftaat,
rivier Ribbe.
en zeyden dat de wyven van den Duivel gemaakt
SETUVAL , SETUBAL, ST. H U B E S , béveftigde ftad
waren. Aan het Oude Teftament, de Handelinin 't Portugeefche Eftremadura, aan de kult daar de gen der Apoftelen, en de brieven van Paulus floerivier Zadaon in de zee valt , word door 3. fterke gen zy geen geloof, en den menfeh deelden zy in
Citadellen befchut , die om de ftad leggen , 2. delen, waar van het bovenfte God, en het onen haar haven word inzonderheid van de Engelfchen derfte den Duivel toehoorde.
en Hollanders om het zout, dat jaarlyks in grote SEVERIEN , zie Novogrod üewiersku
menigte daar van daan gevoert word , vlytig beS E V E I U N O , zie Zever mum.
zocht.
SEVESE, kleine ftad aan de rivier Lura, die daar
SEVE, vermaaklyk en welgeboud vlek in Vrank- van daan gemeenlyk ook Sevefe genoemt word,
ryk, tuftchen Parys en Verfailles, aan de rivier de in het hertogdom Milaan, hoort den graaf vanArefe
Seine, waar over daar een houte brug legt.
toe.
SEVE, rivier in 't Florentynfchegebied in Italien,
SEVESE, rivier in 't Milaneefche, die by de ftad
die uit het Apennynfche gebergte ontfpringt, door Como ontfpringt, en niet ver van Milaan in de
het dal Musello vliet, en zich in de Arno ont- Lambro valt. Anders word hy ook Lura genaamt,
laft.
SEVESKE , grote ftad aan de grenzen van het land
SEVE , kleyne rivier in 't Luneburgfche, die by der Cofacken, is altyd met fterk Garnifoen bezet,
het adelyke huis Holm en Jefteburg ontfpringt, en en hoort de Mofcoviters toe.
by Haarburg in de Elve valt,
SEVIGNAC , kleine ftad benevens den titel van
SEVENEORN , SEPT FONTAINES , een heerïyk- een marquifaat in Bretagne in Vrankryk, in het
heid in 't Luxemburgfche, 3.kleine mylen van Ar- bisdom van St. Malcv
lon.
Sa-

5EV, SEW: SEX. SEY. SE2i
SE VILLA , hooftftad van het konïngryfc Andaloü*
Hen , aan de rivier Guadalquivir, daar het uit WeftJndi-en komende goud en zilver vermunt word. Na
Madrid is zy de grootife en aanzienlykfte ftad van
Spanjen, en heeft een koninglyk paleys, een Univerfiteit,een apél eninquifitie gericht, en een aartsbisdom dat jaarlyks by de iooooo. ryksdaalders opbrengt. Het omleggende en tot de itad Sevijje be*
horende gebied word in 4. delen gefcheyden, welke
zyn Axarafe, Sierra Conftantina, Campine; of Vanda Morifca en Sierra d'Aroche.
SBVILLA DE I / O R O , kleine ftad in noord-America, aan de noordlyke kuil van het eyland Jamaica,
daar zy een goede haven heeft. De Engelfchen bezitten z e , maar ze is in een flechten ftaat.
SEVOLA, een ftreek lands in Sardinien.
SSURE NANTOISE , rivier in Vrankryk , die in

Poitou ontfpringt, voorby de ftad Niort loopt], en
tegen over de ftad Nantes in de Loire valt.
SEURE NIORTOISE, kleine rivier in Poitou,-die
zich tufïchen Rochelle en Lucon in de Gafconfehezee ftort.
SEVRIN, SEWRIN, een ftad aan den Donau, te-

SEZ. SFA. SGU. SHA, SHE, U$
SEZZA, ik

Set ia.

SFACC«IA, gebergte in 't gebied der ftad Canea;
op, het eyland Candia.
. 1
SFARDIZ > een flot in opper-Ongaryen.
SFERIGRADO, SIURGICE , kleine beveiligde &zi

in Albanien in Griekenland.
SFORTE$CA, een fchoon luft-flot in 't graaffchap
Vigevano in het hertogdom Milaan, 't weile L o dewyk d e : Moor uit, het huis Sfortia, hertog van
Mikan, op het einde van de 15de eeuw heeft laten bouwen, en uit.de rivier Seiia van Romagnano
een vaart daar heen laten leyden.
SGUARDIO, is het hoogfte gerecht by de Malteefche ridders, 't welk uit een zamenkomft derzeïver
beftaat, waar in de gefchillen tuflehen de meerdere
en mindere ^ook ordens-perfonen, beflift worden »
en voor *t welke de grootmeefter zelfs in gewichtige,
befchuldigingen kan betrokken worden.
SHAFTSBURY, ftad in de provintie van Dorfetia
Engeland,waar vaneen familie den graafiyken titel
voert.
SHANNON , zie Shenmn.

:

SHAP, ftad in Engeland, in de provintie Weftmorland.
SHAPOR , ftad in het landfehap Berar in het ryk
van den groten Mogol in Azien.
SHEALE, ftad in Engeland in het bisdom Durham, by den mond van de Tine in de zee.
SHEERNÈSS, is de uiterfte landpunt van de provintie Kent in Engeland, daar de rivier Medway ia
de zee valt: zy is wel gefortificeert, om een fchielyken overval der vyanden te kunnen weerftaan.
SHEFFIELD , ftad in Yorckshire in Engeland.
SUEFFORD, ftad in Bedfordshire in Engeland.;.
. SHELSKOR , vlek benevens een .haven op héÉ
Deenfche eyland Zeeland, aan de t grote Belt, 8.
mylén van Rothfchild.
1

gen de grenzen van Wallachyen,daar noch de puinhopen van de brug te zien zyn, die de keyzerTrajaan daar over den Donau gefjagen heeft;
SEÜSELITS, was voor dezen een ou<i kloofter beneden MeiiTen aan de Elve, alwaar' zomtyds enige
Markgraven plachten te refideren. Ten.tyde van
de hervorming wierd het den teur-§a^ifchen Cancelier Simon Piftorius ingeruimt, wiens nakomelingen het ook noch tot heden toe bezitten.
SEÜSENSTEIN, Ciftercienfer abdy in neder-Qoftenryk dicht by Ips.
«
SEUTNICKEL , zo noemt men in PruiiTen, iuzonf
derheid in Dantzig, de bootsgezellen en fchippers.
SEWER, rivier in Mouniler in Ierland , in het
graaffchap Tiperari, die zich met de rivier Barron
SHENNON, SHANNON, de grootfte rivier in Ienverenigt, en met dezelve een kleinen zee-boezem, land, die aan de grenzen van het graaffchap Rosde haven van Waterford genaamt, maakt.
comen in Connaught ontfpringt, in haaren loop veel
SEWOID , zie Segewold.
meiren maakt, en zich door een zeer breden mond
SEXLING , is een kleine zilvere munt, die in Ham- in de zee giet.,
burg zes lichte penningen geld, j a a r n a 't Saxifche
SHEPJSHAVEN, een haven of kleine zee-boezem$
geld drie goede penningen bedraagt
in het graaffchap punghal in Ierland.
. ^ . *. •
SEXT, kleine ftad'in het graaffchap Tarantaife in
SMEPEY, klein eyland der provintie Kent in ÉnSavoyen, aan de rivier Ifere,niet ver van St.Mau- geland , dat door de rivier Medway gemaakt word,
rice.
,
en uitnement vruchtbaar is.
SEXTAS CALENDAS, zie Sefto.
SHEPHOLM , eyland in de ïerïandfche-zee > tegen
SEYDE, zie Sayda.
over de provintie Devonshire in Engeland.
SEYMICKEN, ZO worden de kleine landdageü in
SHEPTONMALLET, ftad in Sommerfetshire in-En-Polen genaamt, zie Comitiola.
geland.
.. r . • . : : . . '.
. •
SEYNE , zie Seine.
. SHERBORN, ftad in .Yorckshire in Engeland.
SEY-SUR-SAÖNE , kleine ftad benevens een flot in
SHERBORN, vlek in Porchefterin Engeland, aan
Franche Comté in Vrankryk aan de Saóne, waar de rivier II: deze plaats is wegens tóajr lakenfabryk
over aldaar een brug legt.
beroem,^
SEZANE, kleine ftad in het dal Sezane in DauSHERE , eyland op de kuft van Ierland, tegen de
phiné aan de rivier Doria, tegen de grenzen van baai van Galloway, voert den titel van een hertoghet markgraaffchap Sufa.
dom.
SEZANE EN BRIE , kleine ftad in het generale
.SHEJRIIFF, is een magiftraats perfoon over de pogouvernement Champagne, tot het landfchapjeBrie ritieke zak||n jn^Engeland-, gelyk 'er in ieder graafChampenoife behorende.
' fchap een als gouverneur aangeftelt is, die in alle
SEZJEMJCE, ftad inifde Chrudimer-kreits in Bohe- burger]yke en lyfftraflyke zaken het rechters amt
ïnem
"' ":"'' '
'. , [ " / " . .' " jykameemt, de koninglyke bevelen ter executie
K'k k k k
brengt,

g$d

-sic SÏB:

SHE. SHR, SI&.

brengt,ook de opentlyke inkomflen,fcekftingen en
geldboetens, opkaalt ,* ^n 'm de koninglyke kamer
overlevert. In de provintie Middlefex zyn 'er wegens de ftad Londen i. Sherifs aangeftelt.
SHERWOODFOREST, groot woud in Engeland, in
de provintie Nottingham.
SHIPTQN, dad in Engeland in de provintie Woreefter/aan de rivier Stoure.
, SHrPTON MALLET , grote ftad in de provintie
Sommerfet in Engeland. i SKIR£,W betekent in 't Engelfch zo veel als een
landfchap of provintie.
-SHiRfeBüRNE, zie Sherborn.
SHOREBAM, ftad aan de zee,benevens een haven
in de provintie SufTex in Engeland,
SHREWSEIJRY, SHROWÊSBURY, hooftftad van het

landfchap Shrops aan de rivier Saverne in Engeland
Zy is volkryk en in goeden dóen wegens de lakenfabryk, waar over zy de ilapelgerechtigheid heeft,
en dewyl - zy overal,; behalven aan de noordzyde f
van de rivier Saverne omringt word, is zy eniger
maten van natuur fterk. Den hertoglyken titel
daar van voert de Engelfche familie Talbot.
SHROPS, SHROPSHIRE, provintie.in Engeland , die

ten noorden aan de provintie Cheit-er, "ten ooften
aan Stafford, ten zuyden a&n Worcheftef en Hereford, tenwellen aan het vörftendom Wallës grenih
Zy is ry.k van koren en veefokkery ,ook vind men
'er yzer en fteenkolen.
SIAM , koningryk in Azien op het Schier-eyland
van Indien, aan dees zyde deGanges,dat ten westen aan het koningryk Camhoia en den zeeboezern
van Bengala, ten noorden aan Pegu, ten ooften en
zuiden aan de Indifehe-zee grenft, en heeft 450.
Baitfche myle-n in den omtrek. Het geniet een geiftatjgde lucht, en is- vruchtbaar van rys , gerrt,
vruchten, peper } aloë" , benzoin , e n z / o o k vind
Hieh 'er veel olyfaBten/thinóceroflen, tygers1,buffels, wilde oden en wlldbraad in grote menigte,
ook paarden, en goud- zilver- tin- en koper- mynen.
't Word gemeeniyk in u.provinrietfof koningryken
verdeelt .naamlyk het eigcntly:-: zo genaamde Siam,
Martavam-, Lig-or, * i-ara', Tanafftrin , ratana , Pe>
ra^Keda, Juncaiaon, Paam,-fhoï , die ten dele
hun byzondere vorflen hebhen, welke evenwel -\vn
konirg van Siam cynsbaar zyn. 't Is ten erf-koningryk, heeft een ei^en koning, en de inwoor.ers zyn
Heydenen. De hooftftad Siam, Sian , Odiaa, of
India legt op een eyland dat de rivier Menaii.
iwaakt, die door haar armen- byna* door alle ftraten
loopt. Deze itad heeft omtrent twe mylen in den
omtre¥y Is heerlyk geboud, heeft grote'voorlieden,
éütiet koninglyk paleys is zo inachtig en groot, dat
Kèti een ftad op zich zelfs gelykt.. Zy dry ft (Verken
handel met de Europeefche en Aziatifche volkeren..
©e f Franfchen•,. Engelfchen en Hollanders hebben
Mef hön faaoryen, ook hebben 'er zich enige Portugeefche familien ter neer gezet
SiAtó,:}Ae zee-boezem van Siam, is groot, en
een de^lytó dé Indkaniche-zée in: Aiieh ,'tuffchen
i e küfténf,vari $&*fi in Camboya.

fkrórt word. Het heeft een zeyl en 2. roejers. Zy
kunnen-30..of 3$, man voeren, en deken by goed.
weer niet ver van'land af.
SIANGYA'NG, grote ftad in de provintie Huquang
in China, en de hooftftad ener provintie%hebbende
6. andere lieden onder ziek
SI-APINA-, een van dé Orcadifche eylanden, niet
ver van het eyland Mainland , ten noorden van
Schotland gelegen.
SiA R A , kleine ftad in Brafilien in zuyd-America;
aan den mond van de rivier S-iope, daar zy in de
Mar del Nort valt, en daar deze ftad een goede
haven- en een fterk flot heeft. Zy is de hooftftad
van een Portugeefche Capitania, en men haalt 'er
boomwol , criftal , juwelen en brafilien hout van
daan.
SIBA , koningryk in het ryk van den groten Mogol tu'flchen de koningryken Naugracut enPitan, inAzien.
SIBE DE W A R D , drie onvruchtbaare en rotzige
eylanden onder de zuyd Americaanfche luiden, niec
ver van* de Magellaanfche zee*engte,die 1599. door
de Hollanders ontdekt zyn..
SIBSNI.CZ, zie Sebenico,

SÏBERIEN, een zeer groot landfchap en koningryk in 't Mófcovifch Tartaryen, dat ten noorden
aan Samojeden en de Ys-zee, ten wellen aan de
provintieh Petzóray Condinski, Permski, Wiadski
en Pafcatir, ten zuyden aan Dauria en groot Tartaryen, en ten ooften aan China grenft. De Czaar
laat dit land : door een ftadhouder regeren, die zyn
reiidentie te Tobolsky houd, en waar aan alle plaatzen aan weerskanten van de Oby den tol voor de
pdteryen en leer betalen moeten, 't Is een uitnement koud land, evenwel vruchtbaar van vee, koora
en andere gewaffen , ook wegens de Zobels beroemt , welke • den misdadigers, die. daar heen gebannen worden ,• "meeftendeels tot draf opgelegt
^ d ï d t e fchieten.
SIBIR , hooftftad van Siberien, aan de rivier Si»
bir, diQ zich beneden Tobobky in de rivier Irtifch
itorr. Deze plaats benevens de ftad Tobolsky k
een aartsbiifchoplyke zetel.
SIBMEN, kleyne rivier in het Zwitzerfchc Canton Bern, valt by het dorp Wimnis in de Kandel.

• • *
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MBURG, SIEGEBERG, ftad en beroemt Benedik»
tyner kloofeer in 't hertogdo'm Bergen, aan de rivier Sieg.
SfBYLLEN, waren by de ouden zekere vrouwe
perfunen, die zich op"liet waarzeggen jeyden, eh
of met den duyvel gemeenfehap haddeÓ , of de
luydeh op eèn andere wyze bethogen. Daar zyn
verfchëyëef gewetft, maar de Cumaea was de voornaamfte, en nien hielt by de oude Romeinen de
Sibillynfche véerzen voor gödfpraken, daar men ia
tyd van nood raad mee pleegde-, en daarom dezelve
zeer zorgvuldig, op het Capitölium te Rome bewaarden, Hedensdaags heeft men noch 8. boeken mefi
Griekfche veerzen ,.die Oracula Sibyllina, of God-»
fpi;aken der Sibyllen genoemt worden, maar die de
SIAMDUN, CAN^PAN, PANCUNG, een klein vaar- geleerden voor valfch en verdicht houden.
töig. in China ? wiefls Wu door tweefio&ken-ge? SjBYiAfiNORT 3^een vorftlyk Oelsnifck üot, bene-

atGü
tèns eert fchonen tuin in Silefiefn * die hertog Chri-i
ftiaan Ülrich van O els en Bernftad.•••ter gedachtenis
van zyn twede gemalin hertogin -Sibyllai Maria, -:ï)
mylen van Breflau en cveai zo ver van Oels heeft
aangelegt.
;
,
., \ , .. ; ; ,:.-, /
SICANDRO, kleyn en onbewoont eyland in den
Archipel, niet ver van het eyland Policandro. -' i
SICHELBERG, SCHUMBERG, grensveitmgan Groa-

S1C#,J
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fie hmtn/geworpen
en veiflondèh kierden.: 'Dit
koningrykr word in 3. valeyen of'pro vintierrgefchey.
den, riamentlyk-in Val di Mazara, di Demona en
di Nota. .Zedert dat de Spanjaarden anno 1282.de
Siciliaanfche Vefper daar in gefpeek hebben, en óp
eenmaal alléFranfTchen op eenpaafch-maandagverm o o r d heeft het onder Arragon, en alzo den koning van Spanje behoort, die het door een onderkoning :heeft .laten 'regeren. Na de dood van Carel IL
koning van Spanjen:(hebben het deFranffchen in den
naam! van/ den hertog yan Anjou ingenomen en be*
zeten:, >tot dat het anno 1713. in den litrechtfchen
vrede den» hertog van Savoyen toegewezen is, die
daar ook bezit van genomen, zich te Meffina als
koning van Sicilien heeft laten kronen , en hier na,
het zelve door zyn onder-koningen laten regeren*
Deze Savooyfche onder-koningen hebben zich benevens het wereldlyke.gerechtshof hart tegen de pauslyke bullen aangekant, waarom de paus het leen
over dit koningryk den hertog niet heeft gegeven; in
tegendeel veele kerken gefloten, en een groot getal geeftlyken en munniken uit dit eyland verdreven*
zo dat 'er in het jaar 1717. gemeld wierd , dat 'er
zich niet meer als 2. biflehoppen in dit gantfche ryk
bevonden. Zie Monarch ia Sic'üu, In 't jaar 1718.
deden de Spanjaarden een onvermoede landing in
fSicilien, en namen verfcheyde plaatzen, waar onder ook de hooftftad Meffina, in, waar op de hertog van Savoyen met den keyzer een verbond maakte y-zyn recht Qp Sicilien aan den zeken afftond met:
beding, dat Sardinien benevens de koninglyke titel
daar en tegen den hertog zou ingeruimt worden;
naderhand zyn ook de keyzerlyke wapens met by~
voeging van de Engelfche vloot zo gelukkig geweeft , dat de Spanjaarden enige harde nepen kregen, en 1720. gedwongen wierden een ruimingstraétaat te fluiten, waar door Sicilien voor den keyzer ledig gemaakt; en in tegendeel den henog van
Savoyen het ryk en eyland Sardinien, benevensders,
koninglyken titel daar van afgedaan wierd.
SICINO, klein en woelt eyland van den Archipel.

tien op een hogen berg, waar op een keyzerlyke oj>.perhooft.inan woont.
•. 5
. 1
SICHBM, was een ftad, de iiam Ephraim toebehorende, in het landfchap Sarnaria. Tegenwoordig
word zy nieuw-Samarien of Naploufe genaamt. • SICHEM , kleyne ftad in Brabant, aan de rivier Denier , tuifchen Arfchot en Dieft.
SÏCHIAM, een afgod, dien de Chinezen onder de
vreemde afgoden voor den voornaarnften houden.
Hy word gezegt uit het koningryk Traurey co'gekomen te zyn, en het kuyfche leven * dat deszelfs
geeitlyke mans- en vrouws-perfonen noch leyden,
ingevoert te hebben.
• >•
SiciLiAANscHE VESPEX , zo word hét 1 beroemde
bloedbad genaamt, dat koning Petrus III. van Arragon anno 1182. onder de Franfchen in Reihen
aanrechtte. Want toen paus Urbanus IV. anno- ï 264.
de beyde koningryken van Sicilien en Napels aan
hertog Karel van Anjou vereert had,!en aniK) ^268.
of 1269. de rechtmatige erfgenaam -Conradyri hertog van Zwaben onthooft wierd, en de FrahfcHeri
met de Sicilianen zeer tyrannifch leefden /fmeeddfc
koning Pieter III. van Arragon in het jaarl ti8z:ëen
aanflag om Sicilien met een vloot te overvallen. Om
dit uit te voeren gebruikte hy Johannes Prochyta,
een doéter,die zich gekmoeftaanftellén,opPaafehmaandag met een fpreektrompet langs de ftraat lopen , en de luyden in 't oor roepen , dat men dezen avond alle Franfchen zou dood liaan. Wanneer nu
de menfchen uit de vefper quamen r en een vrouwspersoon door de Franfchen befchimpt wierd , ging
de flachting aan, en binnen de twe uren waren alle
Franfchen in de hooftftad Meffina ter neer gemaakt,
welk voorbeeld ook de andere lieden volgden, zo
dat 'er over de 8000. Franfchen vermoordt wierden,
SICKINGEN, SECKINGEN , een aeloude vry-heervan dezelve weken 'er 500. op het fterke flot Sper- lyke familie, die in de Palts de heerlykheden Hem*
linga, en ftorven liever van* honger, als dat zy zich kirchen > Köngernheim en andere *bezit. Zy heeft >
zouden overgeven. Koning Pieter was ook met de m dat zy! zich in de vorige eeuw tot den Roomvloot ten eerften by de hand, en bracht -alzo Sici- fchen Godsdienft heeft begeven > >mec haar Luiterlien onder de Spaanfche gehoorzaamheid.
fche onderdanen veel gefchillen gehad, zo zelfs dat
SICILIEN, het grootfte en aanzienlykfte eyland 'er een heer van Seckingen over dood gefchoten is.
van de Middelantfche zee, dat ten zuiden Van Ita- Tot noch toe is deze religie zaak op den ryksdag
lien legt; van Calabria word het door een fmalle te Regensburg verhandelt,
2.ee-engte, Faro di Meiïina genaamt , afgezondert.
SICKWAR, een kafteel in Nede^Ongaryen » anDe lucht daar in is gezond en warm, en het land derhalf myl van Stuhlwéiffenburg.<
vol bergen, waar onder de iEtna den voorrang heeft. - * S i c u , GASMENE , kleyne ft^d in. Val di Noto ïn
Deszelrs vruchtbaarheid van koorn, *wyn en boom- Sicilien 9 aan de bron van 4 e rivier Siclo^ die zich
vruchten is zo groot, dat men bet*met recht de in éê^Irkaanfohe^ee:Hort.'1
- <i i r ) ;
Spyskamèr van ïtalien noemen mag. I n Vgelyk
SICLOS, SOKLIOS, SiEsos,ftad<en'iflot in Neder?vind men'er jaspis, agaat, fmaragden, porphyr, Önêaryén/ V nietjrer van ê&Dïm;
4. mylen van
goud, zilver en yzer, als ook zeerfchone koralen Mohats^
aan de weftlyke kuit. Voor 't overige is het de
SiOÜit, ^ëMÈÉSy zie Zevenbergen.
aardbevingen zeer onderworpen, waar van het inSICULIANO, kleyne en half woefte ftad in Val 'M
zonderheid anno 1693. een droevige ondervinding IV^zarain .^SiciJ^ttv^n' den mond van de rivier

gehad heeft, wanneer veele fl€den#utg%«ténd@:-*Cinmt *'
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, SICYONU", oude ftad in 't koningryk Morea, op is wegens de menigvuldige yzer-mynen en frneïtS
een hogen berg gelegen, die voor dezen in goeden hutten zeer beroemt, en hoort de vorften van NafHand was, maar numeeft geruineert is. De daar fau in gemeenfchap toe. Deze vorften verdelen
by nieuw geboude ftad hiet Vafilica, en hoort de zich in de Catholyke en Gereformeerde linie, waar
van ieder hier een refidentie-flot heeft. Van de eerTurken toe,
SIDEROCAPSA, kleyne Turkfche ftad in Macedo- fte is de tegenwoordig levende Wilhelmus Hyacinnien in Griekenland v waar by ryke goud-aderenen thus, geboren den 18. Febr. 1666. wegens zyn quade regering met de onderdanen in een zwaar gefmelt-ovens zyn.
SIDNACESTER ,ftad in het graafïchap Lineolnshire. fchil geraakt , dats eyndelyk anno 1708. van den
ryks-ho'fraad te Wenen alzo beiiift is, dat de vorft
in Engeland, die een biiTchop heeft.
SIDON, SAYD, oude ftad aan de kuft van Pheni*- zyn land en luyden daarom heeft moeten verlaten,
den in Syrien, benevens een fterk Hot en een be- en om zo te fpreken met zyn twede gemalin, Maroemde haven > maar de haven is tegenwoordig gants ria. Anna Jofepha, uit het graafiyk huis Hohenlohe
onbruikbaar. Voor dezen was zy benevens de ftad in Schillings-furft, te Regensburg in ballingfchap heeft
Tyrus inzonderheid beroemt wegens haar koophan- moeten leven, daar hy op den ryksdag heeft verdel en veel kunftenaars, maar tegenwoordig is zy kocht herftelt te worden, tot hy eyndelyk anno 1711.
in een Hechten ftaat. Zy hoort de Turken toe, die door bemiddeling van den keurvorft van de Palts
daar een Sangiac en Cadi hebben, en hedendaags als ryks-vicaris weer in zyn knd gezet is. Tegenwoordig leeft hy aan het koninglyke Spaanfche hof
word zy Seide genaamt.
onder den naam van graaf van Challon» D« GereSIDONISI. zie Tidanifi.
SiDRA,eyland van den Archipel, tuffehen de gol- formeerde vorft Fridericus. Wilhelmus is den 11^
Nov. 1706. geboren, en heeft onder de voogdy vanven van Napels en van Egina.
den koning van Groot-Brittannien geftaan.
SIDRA, DE GOLF VAN SIDRA, grote zee-boezem
van de Barbaarfche*zee in Africa, tuffchen de kuf- SÏELINGS-WAID, zie\ Süïwgmald.
SIENA, grote en fchone maar bergachtige hooftten van Tripoli en Barca, die van het kleine eyland
ftad van het landfchap Sienefe in Tofcanen. Zy i^
Sidra zyn naam heeft.
SIDRo, voorgebergte in Livadien in Griekenland, eniger, maten beveftigt, en heeft een fterke citadel,
als ook een aartsbisdom en een beroemde Univerii^aan de golf van Negroponte.
SIBY CASSEM, kleyne ftad in 't Africaanfche ko- teit. Deze plaats heeft kunftige en bezienswaardige
iringryk Fez , onder aan een berg , die de vlakte fonteynen , zinryke en beleefde luyden , die her
cierlykfte Italiaanfch fpreken. Hier zyn ook voor
van Marmora zuidwaarts influit.
dezen verfcheyde beroemde Concilien gehou~
SIEBELN, zie Siebenlehn.
SIEBENEGG , heerlykheid en voorheen fterk Hot den.
SIENESES landfchap in Tofcanen, dat ten wefteiï
op een hogen berg in Neder-Crain, 7. mylen van Layaan
het gebied van Pifa, ten ooften aan den kerkebach, den vryheer van Mordax toekomende.
SIEBEN-EICHEN , oud berg-flot aan de linke hand lyken ftaat, en:ten zuyden aan de Toskaanfche-zee
van de Elve,een halve myl van de ftad Meiflen,die grenft, den groot hertog van Florence toekomende*
Deszelfs grqnd is vruchtbaar, inzonderheid van moervan Miltits toekomende.
SIEBENGEBÜRGE, een gebergte in 't hertogdom bey-bomen voor „de zy-wurmen
SIENNO, ftad in het waywoodfchap Witepsk, 'm
Bergen, niet ver van den Rhyn.
SIEBEKLEHN , in 't 'gemeen Siebeln, kleyne berg- 't Littaufch Ruiïien.
SIEPRCZ, ftad in het waywoodfchap Plozko, ia
ftad in Meiden, in de Aartsbergfche kreits, tuffchen
Döbeln en Freyberg. Is wegens een lekker ilag van Mafovien in Polen.
Si ER PA, zie Serpa.
koekjes, die daar gebakken en veel verzonden worSIERRA, een kleyn gebied in Nieuw-Caftilien, te*
den , bekent. Zy hoort tot de abdy Altenzelle.
Voor het fteedje legt een keur-Saxifch jacht-huis, gen de grenzen van Arragon en Valentia.
SIERRA , kleyn landfchap in Peru, in zuyd-Amewegens het daar aan grenzende Zeiler-woud , waar
rica , daar de Spanjaarden een Colonie hebben, S*
©p een houtvefter woont.
SIEBEN LINDEN , kafteel en vlek in Zevenbergen, Cruz de Sierra genaamt.
SIERRA D'AVILA, zie Avlia*
3. mylen van Weiflenburg.
SIERRA DE BALBANERA , zie Balbanera.
SIECKE, keurvorftelyk Hannoverfch amt (in het
SIERRA DI S. ADRIANA, zie Adriaambtrg.
graaffchap Hoya.
SIERRA LIONA , landfchap aan de kuft van Guw
SIEG, rivier die in het Wefterwoud in het land- nea in Africa, daar een rivier en lang gebergte van
fchap Witgenftein op een berg, die op de Sauspit- den zelven naam legt, en 't welk zeer vruchtbaar
zen genoemt word, en een ftuk van den beroem- van citroenen, vygen, dadels en zuyker-ried is,
den berg Rotbar is, ontipringt, en zich boven Bonn waarom de Europeefche natiën hier fterk handelen»
in den Rhyn ftort.
De inwoners zyn bruin, gaan naakt, en dr?gen eSIEGRERG , voornaam kloofter en fteedje in 't delgefteentens aan neus en oren, zyn ook zeer aan
hertogdom Bergen, aan de Sieg, dat in 't begin van afgodery vaft, fchoon de Portugezen hier en daar
den Franffchen oorlog enigüns beveftigt, maar na- den Chriftelyken Godsdienft uitgebreyd hebben, ook
derhand weer geflecht is.
deszelfs tegenwoordigen koning bewogen hebben, dat
SiEGEN,kJeyne ftad in Wefterwald, aan de rivier hy zich heeft laten dopen.*

Sieg, benevens een vorftejvk ïefidentie flot. Zy

sra. SIP. SIG:
SIERRA MORENA, zie Larrons.

SIG. SIH. SIK. SIL.
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nalen des nachts gefchieden door vuur , door het

SIERRAS NEVADAS, of het ineeuwgebergte legt getal en de plaatzing der lantaarnen, of door een

ïh zuyd-America in Goud-Caltilien , is (teers met
fheeuw bedekt, en ftrekt zich 40. mylen ver uit.
Een gebergte van dezen naam legt 'er ook in Spanj e n , ' t welk de koningryken Grenada en Murcia van
elkander fcheyd.
SIFANO, zie Siphano.

zeker getal fchoten uit het kanon. Als het miftig
weer is heeft men ook zekere fïgnalen ter zee, op
dat de fchepen niet verdwalen , of aan een ander
floten. Deze fïgnalen zyn mufquet fchoten , het
trommel-roeren, en het geluid der trompetten of
klokken.

SIG A , tegenwoordig Hatesgoul, ftad in Africaanfch
SIGNALISEREN, SIGNALEREN, zich bekent en beBarbaryen in 't koningryk Algiers in Africa , bene- roemt maken, en boven andere uitmunten.
vens een haven aan de Middelantfche-zee.
SIGNATUUR, hiet de ondertekening, of het geen
SIGAN, hooftftad derprovintie Xenfi in China, wat in 't kort op de requeften gefchreven en aanaan de rivier Gnei.
bevolen word. Signaturen zyn ook zekere expeSIGBÜRG, zie Siburg.
ditien aan het pauslyk hof te Romen, die men noch
SIGEBERG, abdy en fteedje in 't hertogdom Bre- weinig geloof geeft, wanneer zy niet door een cerinen aan het water Sigen.
tificaat van twe banquiers bekrachtigt zyn. SignaSIGEBORG, een van de 3. hooft veftingen , die natura plumbi of het lode zegel word aan het pausvoor dezen de oude Saxen gehad hebben , legt in lyke hof in gewichtige verrichtigen, als de vergunWeftphalen aan de Ruhr.
ning der geeftlyke waardigheden, gebruikt, en ftaat
SIGELLO, flot in Marca d'Ancona in 't pauslyk op de eene zyde het beek van den paus, op de andere dat van Petrus en Paulus. Daarentegen word
gebied in Italien, aan de grenzen van Urbino.
SIGENEURG , marktvlek in Opper-Beyeren, aan de viffchers ring in kleyne zaken gebruykt.
de rivier Abenft, tot het rentamt Munchen behoSIGNET, is een van de koninglyke zegels in Enrende. ,
geland , waar mee de geheime koninglyke fchriften
SIGER, kleyne rivier in Silefien in 't vorftendom verzegelt worden, het zelve hebben de koninglyke
Glogau, die niet ver van het flot Carolath in den fecretariflen in bewaring.
Oder valt.
SIGNORIA, is de titel , dien men den raad van
SIGES, of GENGES , een goed vlek in Opper- Venetien en Genua geeft. T e Venetien is een zeker Collegie van dezen naam, dat de majefteit der
Ongaryen, 3. mylen van Erla,
republiek inzonderheid verbeelt, en uit den Doge
SIG E TH, zie Zigeth.
SIGILLEREN , verzegelen , het fignet opdruk- en 6. andere raadsheren beftaat.
SIGTUN, kleyne ftad aan een klein meir in Upland
Icem
SiGiLtuM CONFESSIONIS , is by de Roomfche in Zweden, zy is voor dezen de reiidentie der ZweedGeeftlykheid een wet, dat zy aan niemand open- fchenkoningen geweeft,en legt tuffchen Stockholm
en Upfal.
baren durft, wat haar onder de biecht ontdekt is.
SIGUENZA, kleyne ftad in Oud~Caftilien aan de
SIGISMUNDS-KRQON , flot en heerlykheid in T y rol, niet ver van Trent, dat voor dezen Firmian rivier Henares , niet ver van Medina Celi. Zy
geheten heeft, én het Hamhuis des vryheerlyken en heeft een goed flot , een Univerfiteit en een
graaflyken geflachts van Firmian is. Maar na dat bisdom, dat onder den aartsbillchop van Toledo
in 't jaar 1478. de aartshertog Sigismundus van Oo- ftaat.
ftenryk het aan zich gebracht heeft , heeft hy het
SIHUN, rivier in Groot-Tartaryen in de provinnaar zyn naam laten noemen.
tie Zagathay, die in de Cafpifche zee loopt.
SIGISTAN, zie Sitztftan.
SIKEL, was een Joodfche zilvere munt;~ doch is
SIGMARINGEN, Had en flot aan den Donau in het nu een uitgemaakte zaak dat de likels, die men
Zwaben, in het graaffchap Zollern. Zy is de refi- hier en daar by Chriftenen en Joden vind, geen oudentie der vorften van Hohen-Zollern van de Sig- de echte Joodfche Hukken zyn, maar op 't aanramaringfche linie, en de tegenwoordig levende vorft den van Philippus Melanchton in 't Joachims-dal in
Jofephus Fridericus is den 24. Mey. 1701. geboren, Bohemen gemunt, ten dele noch in later tyden naar
en heeft zich 1722, met Maria Francifca Ludovica, de eerfte na gemaakt zyn.
dochter van graaf Francifcus Albertus van OettinSIKLONTSCHA, flot in Neder-Ongaryen, 7. my-"
gen-Spielberg, in den echt begeven.
len beneden Sigeth.
SÏGMOUTH, ftad aan de zee in Engeland, in de
S I L , rivier in Azien die in Georgien ontfpringt*
provintie Devonshire, wiens haven door het zand en zich in Mare delle Zabache ftort.
yerftopt is.
SILA, een groot woud in het koningryk Napels,
dat zich van Cofenza in Calabria citra tot aan RheSIGM, zie Sein.
SIGK'AL, h al dat gene wat perfonen van eene gio in Calabria oltra langs de Apennynfche bergen
party elj.arider tot een teken geven , wanneer zy uytftrekt.
SILAIN, zie Sïlein.
elkander van enige zaak kennis willen laten toeko«
SILARENGO, kleine ftad aan de rivier ScDaa in
men. De Signalen op zee zyn de onderrechtingen, die
de commandant van een vloot of efcader geeft, om het landfehap Novara in 't hertogdom Milaan.
SILARO , zie Seh.
te betekenen wat hy doen of gedaan wil hebben.
SILBFRBERG ,of SALBERG , is een fteedje in WesDe fïgnalen des daags gefchieden door zeylen en
ylaggen van verfcheyde grootte en verwen. De fig- termanland in Zweden , 2.. dagreizens van StockKk k k k 3
hulm.
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holm 9 't welk de befte zilver mynen van Zweden deszelfs höoftftad is Breflau. Het land word dooi
een opper-hooftman, die door den keyzer aangeheeft.
SIIBERBERG , fraay bcrgtteedjc van 't vorltendom ftelt word, geregeert, den zelven zyn een opperB'rieg in Sileiien, heeft zyn naam van de ryke zil- amts Cancelier enverfcheyde raadsheren toegevoegd
ver-aderen, en kreeg 1709. uit kracht van de oud- Deze aanzienlyke bediening word tegenwoordig van
Raniladfche Conventie een Luiterfche kerk en graaf Johan Antonius van SchafTgotfch, als opperamts-directeur , bekleed. Verder heeft ook .ieder
fchool.
vorltendom zyn byzondere lands hooft-hiyden] ea
SILBER GROSCHEN, is een in de Ooftenrykfche
regerings raden, maar in Sagan is in plaats van den
erflanden gebruïklykc feheydmunt, die uyt3.kruytlands-hooftrnan een amts-adminiftrator. De apellea
fcers of groffchen beftaat: 30. füber groffchen maken der inwoners gefchieden naar Praag, na dat het zo
een ryksdaalder: in Franckenland worden ze Zeh- genaamde vorften- of opper-recht afgefchaft is. D e
ïicr genaamt.
inwoners zyn ten dele den Luiterfchen en GereSILBÜRG , nieuwe ftad in neder-Heffen , in den formeerden, ten dele den Roomfchen Godsdienii
hoek daar de rivieren Dymel en Wefer te samen toegedaan , welken eerftgenoemden de meefte in
lopen, is in het begin van de tegenwoordige XVIIL neder-Silefien belyden, en zyn hun in 't jaar 1709.
eeuw van den landgraaf Karel eerft aangelegt, en uit hoofde van de conventie in 't jaar 1707. te oudword op de nieuwe Italiaanfche manier fchoon ge- Ranftadt tuftchen den keyzer en den koning vaa
boud, legt zeer bequaam tot den koophandel en Zweden gemaakt, niet alleen hun geflote en wegfcheepvaarn gelyk 'er dan ook tot dien eynde een genome kerken volgens den inhoud des Weftphaalfchone haven en vaart met veel fluizen van hier tot ichen vredes weer ingeruimt, maar zy hebben ook
Grebenftein, 2. mylen van Caffel vervaardigt, en op voorfpraak van den koning van Zweden verlof
allerhande manufacturen aangelegt worden. Hier gekregen om noch 6. nieuwe kerken op die plaatis ook een fchoon gafthuis voor vermini te officiers fen , daar 'er voordezen geen geftaan hadden, op
en foldaten, en word tegenwoordig Carlshafen ge- te bouwen. Zo zullen ook de Augsburgfche belynaamt.
denis-genoten van geen civile of militaire amten-,'
SiLCESTEii, ftad in Hantshire in Engeland.
wegens den Godsdienii uitgefloten worden, en den
SILE, kleyne rivier in ïtalien, die by Trevigo 8. febr. 1709. is over al het geflotene een Executie-.
ontfpringt, zich aldaar met een arm van de rivier Recefs te Breflau opgerecht en onderfchreven.
Fiave verenigt, en na dat zy den naam Piavefello
SILESISCH BUNTSEL , zie Buntflau.
heeft aangenomen in de golf van Venetien valt.
SILIAN, een redelyk groot meir in Dalecarlienj
SILEHDAR-AGA, zie Seliftar.
SILEM, SCHELIN, SOLNA , fraaje , volkryke en aan de grenzen van Geftricien in Zweden.
SILISÏRIA, DORESTERO, Turkfche ftad in Bul-^
met een wal omringde ftad aan de rivier Waag, in
liet graaffchap Turocz in opper-Ongary en , 6. myl. garyen, niet ver van den Donau ; zy heeft een
van Trentfchin, is wegens de Boekdrukkery in On- aartsbisdom en een flot, is redelyk groot en beves*
tigt, en de höoftftad van een Sangiacaat.
garyen beroemt.
SILLEBAR , ftad in ooft-Indien, in 't koningryk
SILESIEN , een groot hertogdom tot het koningBantam,
met hoge bergen en woeftynen omringt.
iryk Bohemen behorende, waar van het meefte het
SILLEY, zie Sorlingfche Ey landen.
huis van Ooftenryk toekomt. Het grenft ten wesSILLEY DE GUILLAÜME, kleine ftad in de proten aan Bohemen en Lufatien, ten noorden aan
de Marck-Brandenburg, ten ooften aan Polen, en vintie Maine in Vrankryk.
SILLON , is een borftwering aan een vefting, ondes
ten zuyden aan opper-Óngaryen en Moravien, begrypt 40. mylen in de lengte en 20. in de breedte, aan de gracht, waar uit men dÏQ beftryken kan.
SILLY , Premonftratenfer abdy in Normandyen in
is zeer vruchtbaar van koorn en weylanden, heeft
ryke mynen, ook word 'er fterke handel met ga- Vrankryk, in de provintie Argentan.
SILO , was in oude tyden een itad in den ftarn
ren en linnen gedreven. Het beftaat uit 17. vorstendommen , en 6. vrye ltandsheerlykheden , en van Ephraim in Paleftina.
SILVANO, kleyne ftad in ïtalien in 't hertogdom
word gemeenlyk in opper- en neder-Sileiien verMilaan,
3. mylen ten noorden van Tortona.
deelt. In 't eerftgenoemde, dat ten zuyden legt, zyn
SILVES, ftad in 't koningryk Algarve in Portu<de vorftendommen Tefchen , Oppeln , Ratibor,
Troppau, Jagerndorf, Grotkau, benevens de vrye gaal, is evenwel tegenwoordig niet veel beter als
heerlykheden Pleffen en Beuthen , en daar in word een dorp.
SILVESTRINI , zyn munniken in ïtalien, inzonmeeft Poolfch, op enige plaatfen met Boheemfch
en Ongarifch vermengt , gefproken, ook zyn de derheid in de provintie Umbria, Tofcana en Marzeden en levenswys van de neder-Silefiers te ene- ca d'Ancona, die 1234. opgekomen, dus naar hun
maal onderfcheyden: in neder-Silefien, dat ten noor- hooft Silveftro genoemt, en 1258. van paus Innoden legt, zyn de vorftendommen Breflau, Schweid- centius IV. geconfirmeert zyn. Zy hebben hun gemts, Jauer, Lignits, Brieg, Wolau, Glogau, Oels, neraal-Prsepooft, die alle 3. jaaren verkoren word,
Munfterberg, Sagan en Ooften, benevens de vrye volgen den regel van S. Benedichis en hun kleed is
heerlykheden Wartcnberg , Militfch, Trachenberg donker bruin.
SILZI, zyn pages aan 't Mofcovifche hof,
en Carlath of Beuthen , daar de Duitfche fpraak
SIMANCAS, kleyne ftad aan de rivier Douro in 't
en zeden doorgaans in gebruik zyn. Het begrypt
150. fteden ,23. vlekken en veel duyzent dorpen, koningryk Leon in Spanje, benevens een oud flot,'
Ar-,
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in het bisdom van Cavaillon in Provence in Vrankryk.
SINAWODA , kleyne rivier in Podolien in Polen,
SIMANCAS , zie SaUmanca.
SÏMAN, SINAU, kleyne hilTchoplyke ftad in het in het Waywoodfchap Braelaw , ftort zich in de
eigentlyk zo genaamde Natoliën in Azien, by de rivier Bog.
SIN-BOJAREN, SIN-BOJARSKÏ, betekent in MosSangari.
SiMBEasKA, kleyne ftad in Mofcovien aan de ri- cóvien zo veel als de zoons der Bojaren y die met
vier Wolga , waar by de kleyne rivier Ufa ont- de gemene edelluiden by ons te vergelyken zyn fr,
ook vind men daar een grote menigte van, waar
fpringt.
„ .
, ^
SIMPGA, een hoog flot in neaer-Qngaryen, dat uit de Mofcovifche ruitery beftaat. Zy moeten zich
in oorlogstyden met een of meer knechts, naar dat
den biffchop van Vefprin toekomt.
SIMIA, 2. eylanden van den Archipel, tegen de zy goederen hebben, in 't veld begeven; en veel
kuilen van Azien, waar van ze door een fmal Ca- ' daar van genieten noch een jaartyks penfioen vam
naal geicheyden worden, tuffchen het eyland M o - den Czaar, anders bezitten zy geen grote rykdonïdus en Capo Crio. Zy zyn vruchtbaar van heerly- men.
SINCAPUR, SINCAPORE, zee-engte in Azien, tus~
ken wyn.
SIMMKRN, een opper-amt inde neder-Palts aan fchen het Schier-eyland Malacca en de tegen overde Trieriche grenzen, den keurvorft van de Palts leggende eylanden.
SINDAR-BASCI , is aan 't Perziaanfche hof het optoebehorende. Het voert den titel van een graaffchap. De hooftftadt Simmern, die aan de rivier perhooft van de zadel bewaarders, en als de koning
van den zelven naam legt, is beveiligt, en heeft zich te paard zet, houd hy hem den ftygbeugeL
Men noemt hem ook Ozangu-Curfifci.
een fterk flot, 5. mylen van Coblents.
SINDE, koningryk in Indien, in 't ryk van dert
SIMMEESHAVEN, kleyne ftad benevens een haven
groten Mogol aan de rivier Sinde, alwaar fyn katoen
op het eyland Schonen,
SIMONTHÜRN , ftad en veiling in neder-Ongaryen, gemaakt, r en daar in van de Portugezen fterk geniet ver van Stuhlweiilenburg, die de rebellen in handelt w ord.
SiNDELFiNGEN,ftad in 't hertogdom Wurtemberg
den vorigen oorlog in hadden, dien het evenwel
in 't jaar 1709. den 28. aug. de keyzerlyke generaal in Zwaben, 3. uren van Stutgard,
graaf van Heifter weer afnam, en de bezetting tot
SINDEN , heerlykheid in 't bisdom Munfter ia.
krygsgevangens maakte.
Weftphalen.
SINDICI SOPREMI, zo hieten- 5. perfonen te GeSIMONY , is die gruwelyke misdaad wanneer men
geeftlyke amten, als predikants plaatfen/enz. voor nua, die niet alleen over de gene, die lage amten begeld verkoopt , en met geeftlyke dingen woeker kleden» maar ook over den Efoge zelfs en de &,.
dry ft. De naam komt van Simön den' Tóveraar, Governatori het opzicht hebben,
die den Apoftel Petrus geld aanbood, dat hy hein
SINDLUNGEN, kleyne ftad en a-mt aan den Ko*
de gaven des H. Geeltes daar voor verkopen wil- cher, in het Kocher-dal in Franckenland, de grade.
ven van Hohenlohe toekomende.
SIMPACH, marktvlek in neder-Beyeren in 't bisSSNE DIE ET CONSULE , zegt men van een
dom Paflau, aan de rivier Ifer, tot het rentamt fchrift, daar noch jaar noch dag ondergefchreventLandshut behorende.
is.
'Archivo Reaf genaamt, wyl daar in de Archiven
van het koningryk Leon bewaart worden.

SIMPEL , zie Sïmplum.

SING, zie Sein.

SIMPEL % een fimpel menfch is die weinig verSiNGORA,koningryk en ftad aan de ooftlyke'kuft
ftand heeft, en volgens het fpreekwocrd geen 5.tel- van het Schier-eyland van Indien, aan de overzyde
len kan,
Van de Ganges in Azien. Het behoort onder den
SIMPLEMENT, eenvoüdiglyk\ zonder veel fran- koning van Siam.
jen.
SINGULIER, iingüliere hoofden of koppen worSIMPLUM, hiet een eenvoudige levering der land- den de luiden genaamt, die uit byzondere eigenvorftlyke fchattingen•» diergelyke fimpeln zyn in den zinnigheid alles naar hun caprice gericht willen hebneder-Rhynfchen kreits bekent.
ben , dien anderer luiden meningen niet aanftaan r
SIMULEREN, hiet zich anders aanftellen als men en die men zelden iets recht kan maken.
in 't hart meent: diffimuleren, het verdriet of de
SIKIGAGLIA, SENÖGAGLIA , kleyne en fterke fta<|
vyandfchap, die men iemand toedraagt, niet mer- in 't hertogdom Urbirio in het pauflykegebied, aan
ken laten. Gelyk by de hovelingen daaglyks ge- de ,golf van Venetien, daar de rivier Nigola in^
fchied.
valt. Zy heeft een goede haven benevens een bisSIN , ftad in de provintie Xanfi in China by de dom , onder den aartsbiffchop van Urbino ftaande.
tivier Chocquang.
SINIS, fraaje ftad in de Portugeefche provintie:
SINA , zie China.
SIN AI , een berg in 't Steenachtig Arabien, aan den Alentejo, daar veel vifch gevangen word.
SiNiscALco , hiet de opper - hofmeefter vaas
©ever van de Rode-zee, waar op verfcheyde kapellen ftaan die van Pelgrims bezocht worden. De den groot - méefter dët Ridders van St Jan og»
het eylmd Malttft, wiens 'ampt zeer aanzienlyk
berg Horeb is een deel daar van.
SxNANQ^jE, een abdy van dfc Cifteiciénfe^ orde, is»

«itf

SIN. SIO.

. SINKEA, of SINQTJE , is een kleyn koopvaardy*

fchip als een Saique. Zie Saique.
SÏNO, SENNO, S I R I O , kleyne rivier m Bafilicata

In Napels, die zich beneden Turft in de golf van
fTaranto ftort.
SINOPE , SINOPOLT , ftad in Natoliën aan de Zwarte zee in Azien, daar zy een goede haven heeft.
2 y had voordezen een bisdom, maar hoort tegenwoordig de Turken t o e , en daar word hier veel
vermiljoen gevonden. Daar zyn ook veel kopermynen , die 'er in Azien weinig gevonden worden.
SINSISCH, ftad aan den Rhyn in 't bisdom Keulen , met ver van Bonn.
SINTACOKA , kleyne ftad aan de kuil: van het
jsoningryk Decan in Azien.
SINTFELD, grote landftreek in 't bisdom Paderborn in Weilphalen, tuflchen Buren en het kloofter Palheim, waar in het fteedje Wunneberg legt,
en alwaar keyzer Karel de Groot in 't jaar 794. de
'Saxen in een ilag volkomen onder 't juk , en daar
na tot het Chriftendom bracht.
SIN TIEN , gefortirlceerde ftad in de provintie
Quicheu in China.
SINTU, middelmatige ftad in de provintie Cheking in China, waar by zich de beroemde Nienfulin op den berg Fuchang heimlyk heeft opgehouden, en met vifch geneert, om daar door de
hem opgedrage hoge ryks-ampten te ontgaan.
SINUS, zeeboezem , zie Golf.
SINUS BOTHNICUS , zie Bothmfche zeeboezem.
SINUS FINNICUS, is een ftuk van de Oon>zee,

tuffchen Finland, ïngermanland en Lyfland.
SINUVA , hooftftad van de provintie van den zelden naam in Cochinchina, aan den zeeboezem van
,€ochinchina.
SINZENDORF , graven van iSinzendorf, waar van
de oudfte des H. Roomfchen ryks erf-fchatmeefter
is, en daar beneven het erf-fchilddragers-, het erf"kamprechters en het erf-fchenkers amt in Ooftenryk ob de Ens bezit. Zy beftaan uit 2. linien, naamJyk uit de Ernftbrunnifche, en de Neuburgfche of
Priedaufche. Het burggraaffchap Rheineck aan den
Rhyn hoort hen t o e , en zy bezaten ook de heerlykheid Tanhaufen, niet ver van Augsburg, die zy
aan den graaf Stadian, kancelier van den keurvorft
van Ments, verkocht hebben; de overige goederen
leggen in Ooftenryk en Beyeren. Het ftam-flot
Sinzendorf legt in opper-Ooftenryk, niet ver van
Wartenberg, en de tegenwoordige keyzerlyke opper hofmeefter graaf Sigismundus Rudolphus van
Sinzendorf is uit dit geflacht gefproten.
SINZHEIM, kleyne ftad in de Nederpaks in 't opper-amt Bretten, en de hooftftad van Craichow,
die de Franflchen 1689. in de afch gelegt hebben.
Sio, kleyne rivier in Catalonien, die zich kin de
Segre ftort.

sio. SIP.
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SIOULE, rivier in de provintie Auvergne inVranlö
ryk, die zich in de rivier Allier ftort.
SIPHANO, eyland van den Archipel, tegen de
kuften van Europa, tuflchen de eylanden Sdilles en
Milo. Het word van Latynfche en Griekfche Chriftenen bewoont.
SIPO, kleyne ftad in Opper-Ongaryen, niet ver
van Fibeck.
SipoNTo,een geruïneerde ftad in Napels,aan een
zeeboezem van den zelven naam.
SIPP , een Duytfch woord, betekent zo veel als
van den bloede, en Sippfchaft betekent de bloedvriendfehap. Gefippe, de bloedverwanten.
SIPPZAHL , is de rekening waar door men onderzoekt , in welken graad zekere perfonen elkanderen
beftaan, en of zy elkander trouwen kunnen.
SIR , rivier in de provintie Curfiftan in Perfien ,
die zich in den zeeboezem van Balfera ftort.
SIRA, eyland van den Archipel, niet ver van de
eylanden Sdilles, de meefte inwoners zyn Roomsgezint.
SIRACUSA, ftad op een kleyn rotsachtig fchiereyland in Val di Noto in Sicilien. Zy heeft een
goede haven, een bisdom , enige baftions en een
citadel op de punt van het fchier-eyland. Deze ftad
heeft 1Ó93. door een aartbeving grote fchade geleden, en het (lot is 1704. door een donderilag gants
verplettert en onbruikbaar gemaakt.
SIRADIEN* waywoodfehap in groot-Polen , tusfchen de waywoodfehappen Kalifch en Lenczicz,
gelyk ook tuiTclien Klein-Polen en Silefien. Het
begrypt 4. difiridfcen, naamlyk Siradien, Schadkow,
Radansko en Petrikow. De hooftftad Sirad legt aan
de rivier Waila, heeft een fterk flot, en is met een
muur omringt.
Si RAS, zieSchiras.
SIRCK , SIRICK , SIRQVES , kleyne ftad aan

de

Moezel, benevens een fterk flot op een naby gelegen berg in 't hertogdom Lotteringen.
SIRCK, ftad in Mafovien in Polen, daar de rivier
Naref in de Bug valt, 5. mylen ten noorden van
Warfchau.
SIRE , is een oud Franfch woord , 't welk zo
veel als heer betekent. Maar tegenwoordig is het
een titel voor koningen, en worden de Monarchen
van Vrankryk eri Groot-Brittannien niet anders als
met het woord Sire aangefproken.
SIRENEN, zie Syrenen.
SIRMIUM, zie Syrmifch.

SJRNA, CYRNOS, kleyn eyland van den Archipel , tuflchen de eylanden Naciia en Sdilles,
SIRO, zie Sino.

SIROCCO , zo noemen de Italianen den zuyd-'
ooften wind.
SIROLO , een plaats niet ver van Ancona m
den kerkelyken ttaat, daar een oud o verkleedt
Crucifix te zien is , waar van het fpreekwoord
is ontftaan , die te Loretto is geweeft en niet te
Sirolo, heeft wel de moeder,maar niet den zoon
SION, zie Suten.
v
SXOR , koningryk en ftad in Az^en, op het Schier- gezien.

eyland Corea, dat den keyzer van China cynsbaar
fa.
"
"- " ' *

SIRQUES, zie Sirck.
SIRTES, SYRÏES, hieten

allerhande zeer gevaarJyke

sis. snvsiv.
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lyke plaatzen en zandbanken in de zee, daar de
fchepen fplyten en op zitten blyven.
SI.SARGA, ZIZARGA, kleyn eyland aan de kuft
van Gallicien, by den mond van den zee-boezem
van Corunna.
SISECKE, rivier in het markgraaffchap Marekin
Weftphalen, die zich in de Lippe ftort.
SISIGOW, landftreek in 't Canton Bazel in Zwitserland , die de titel van een graaffchap voert, en
waarin Siflach en Lichtenftal legt.
SISSACH, ftad in 't Canton Bazel in Zwitzerland,
in het kleyne landfehap Sisgow.
SisstcK, fraaje ftad en flot in Croatien aan de
San, daar deze de Culp inneemt, hoort de Chriften e n t o e , en is in den voorleden oorlog zeer verwoeft.
SISSOPOLI, Turkfche ftad in Romanien op een
kleyn Schier-eyland aan de Zwarte-zee. Zy heeft
een aartsbisdom, maar is niet volkryk.
SISTERON , kleyne Franfche ftad in Provence aan
de grenzen van Dauphiné, daar de rivieren Buech
en Durance te zarnen lopen. Zy legt op een rots,
waar op een kleyne Citadel geboud is, en is een
koopftad benevens een bisdom, onder den aaitsbiflehop van Aix behorende.
SITTABD, ftad in 't hertogdom Gulick, aan de
Limburgfche grenzen, die 1677. van de Franfchen
gantfeh afgebrand is.

SIVITA, kleyn eyland in de Jonifche-zee, niet
yer van Epirus.
SIWAS, een beglerbegfchap of generaal gouvernement in Natoliën, in Azien, aan de Zwarte-zee,
het begrypt 6. fangiacaten, en de hooftftad hiet ook
Siwas.
SIXENNE, dorp, benevens een beroemt nonne-,
kloofter aan de Arragonfche grenzen in Spanjen,
waar over een priorefle geftelt is, die onder den
groot meefter van Malta ftaat, en wiens nonnen de
Malthefer Dames genaamt worden. Zy zyn alle
uit een oud adelyk geflacht, dragen een kante mantel, en een wit linnen kruis op de borit, benevens
een lint aan haar hals, dat over den linken arm
naar beneden hangt.
SixFouRs, kleyne ftad op een hogen berg in Provence , anderhalf myl ten weften van Toulon.
SIXT, een abdy heel dicht by de ftadt Samoën^
in het landfehap Faucigny in Savoyen.
SizALisEA» rivier in Livadien in Griekenland, die
zich in de golf van Salona ftort.
SIZARGA , zie Sijarga.

SIZERODE, was voordezen een oud nonne-kloofter, maar tegenwoordig is het een keur-Saxifch foreeft- en jachthuis, benevens andere gebouwen op
de Torgaufche heyde,niet ver van Schilda in Mus«
fen, en hoort onder het amt Torgau,
SKALA, SKALY. 2. kaftelen van dezen naam, het
kleyne en het grote, waar van het eene de juffrouw»
SITTAÜ , zie Zittau.
SITTEN, SION» hooftftad van het Wallifer-land en het ander het oude wyf genaamt word, in de
ïn Zwitzerland, 15. mylen van Bern aan de Rhone Buntflauer-kreits in Bohemen.
gelegen. Zy hoort den biflehop van Sitten t o e ,
SKALHOLT , zie Schalkolt.
die een Suffragaan van den aartsbifichop van TaSKALITS, zie Scalits.
rentaife is,' en heeft drie kartelen, op 't een van 't
SKA NOR , redelyk groot dorp in Schonen , 3.'
welke de biflehop reiideert. Deze tituleert zich mylen van Malmoe, is wegens de haringvangft begraaf van 't Walliferland, en is een ryksvorft, maar roemt.
ftaat ook*met de Katholyke Cantons in 't verbond.
SKARA, SCARA, kleyne ftad in WenVGothland „
SITTENBORN, ftad in Kent in Engeland.
die eertyds de residentie plaats der Weft-Gotthifche
Si T TER , zie Zit ter.
koningen geweeft is, heeft tegenwoordig een bisSITTICH, prachtig Ciftercienfer kloofter en abdy fchop.
in 't hertogdom Crain , 4. mylen van Laybach ,
SKARREN , zie Scarren.
dicht by de ftad Weichfelburg.
SKEER, kleyne ftad in noord - Schotland in het
SITTICHENBACH, amt in Thuringen, tot het vor- graaffchap Marr, 3. mylen ten noortweften van Aftendom Querfurt behorende.
berdeen, heeft een biffchop, die onder den aartsSITUATIE, de landsgelegenheid, de legging van biflehop van St. Andrew ftaat.
een plaats.
SKEN, kleyne ftad in de provintie Aggerhus in
SITZISTAN , SIGISTAN , SISTAN , provintie in Noorwegen , daar goede yzer - en koper"- mynen
Perzien, die ten noorden aan Sableftan en Chora- zyn.
fan , ten weften aan Kherman, ten zuyden aan MaSKENINGGRAVE, haven in Engeland in de prokeran en Send, ten ooften aan den Mogol grenft. vintie Yorck , aan wier kullen veel zeekalven
SIUCHEU, de naam van twe iteden in China, zyn.
eene in de provintie Nanking, aan de rivier Kiang,
SKENNING , kleyne ftad in de Zweedfche prode andere in de provintie Suchuen,daar de rivieren vintie Ooft-Gothland, anderhalf myl van het meir
Kiang en Mahu te zamen komen.
Weter.
SIVERSHAUSEN, vlek in 't hertogdom Luneburg,
SKIE, zie Skye.
een myl van Burgdorf, is wegens den bloedigen
SKIPTON , ftad in Engeland , in de provintie
ilag beroemt, die den 9. Jul. 1553. tuflehen Mau- Yorck. •
ritius , keurvorit van Saxen, en Albert, markgraaf
SKIRASSIN, zie jAjfimshire.
van Brandenburg, hier voorviel, waar in 1. hertoSKLOW, ftad in het Waywoodfchap Mfciilaw in
gen van Brouswyk, 9. graven, en 250, voorname Litthauen, aan den Dnieper, tegen de Mofcovifche
edelluiden bleven, en keurvorft Maurits zelf als over- grenzen.
winnaar een wonde kreeg, waar aan hy 2,. dagen
SKOFOE, kleyne ftad in Weft-Gothland aan de
daar na ftierf.
rivier Tyda in Zweden.
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SKOG, vlek in de provintie Heffingen- in Zwe- ve, dat is, of by het leger zelfs of by de fpaartrocden , aan de rivier Liusna, daar hy x. Zweedfche pen.
SLANERKREITS, een van de 14. kreitfen in Bohemylen daar van daan zich in den Bothnifchen zeemen aan de Muldau daar zich de Elve met dezelve
boezem. ftort.
SKOG ,kloófter, een fchoon luft-flot in de Zweed- verenigt.
SLANGEN-BAD , of CA-KLSTHALER-BAD , een befche provintie üpland, op een Schier-eyland van
het meir Meéler. Het heeft een fchone tuyn, en roemt gezondheids-bad in het graaffchap Catzenellebogen , 2. uren van Zwalbach , daar verder geen
gemaklyke haven.
SKOLIA , Pöolfche ftad aan de Ongaarfche gren- huyzen als het Mentfifche huys en de HefïifcheBau
zen , tuffchen de bergen , hoort de kroons groot ftaan, waar in zich dikwiis de vreemden van Zwalveldheren van Sieniawsky toe, daar zich de Fran- bach voor de gezondheid begeven.
SLANKOW, ftad in het waywoodfehap Cracau in.
fche refident heeft opgehouden, om de correfponkleyn Polen heeft goede zilvermynen.
dentie in Ongaryen en Polen te voeren.
SKOON , matige ftad in de Zweedfche provintie
SLANY, hooftftad in de Slanerkreits in Bohemen,
Medelpadien, daar word veel viich, inzonderheid 4. mylen van Praag,hoort de graven van Martinits
zalm, gevangen.
toe. Daar is een gymnafium van de Paters der
SKRZINECZ, fchoon flot en marktvlek in de Ko- doorluchtige fcholen , en een Franciskaner kloojiinggratfer kreits in Bohemen, aan een vermake- fter.
Jyke plaats gelegen.
SLANZA, kleyne ftad in Catalonien in Spanjen.
SLATTENEGKjflot en heerlykheidinNeder-Crain,
SKUBY , kkyne ftad in Samogitien in Litthauen.
SKULLEIS, zyn boten op de Teems in Engeland, 4. mylen van Laybach.
die maar een roejer hebben, en nergens toe ge- SLAVEN , zie Sorben,
bruikt worden als om perfonen gints en herwaarts
SLAVIN, meir in de Nieuwe-Marck-Brandenburg,
te voeren.
aan de Pommerfche grenzen.
SKYE , een van de eylanden Wefternes, dat door
SLAVINNEN DER. D E U G T , zie Ridder-Orde.
een fmal canaal van noord-Schotland afgefcheyden
SLAWENS, is een byzondere ceremonie en proword. Het is 14. mylen lang, 5. en een half breed, ceftie by de Ruften,die opNieuw-jaarsdaggefchicd,
en heeft 15 kleyne lieden.
en daar in beftaat, dat de Czaar benevens de gantSLAAF, een lyf eige, is hedendaags een zulk per- fche geeftlykheid en veel kneefen op lieden de voorfoon die als een Chriften van de Turken en Hey- naamften van het hof bezoekt, en daar zy in een
denen gevangen is,of anders wegens een grote mis- huis komen het Ruiïifche te Deum laudarnus zindaad in dienftbaarheid geraakt, zo dat hy zonder gen , waar op de heer van het huys den Czaar, als
loon wat men hem beveelt verrichten moet. Men opper-priefter na de affchaffing van het patriarchaat,
heeft ook vrywillige llaven, de zich voor een ze- een erkentenis in geld geeft, en deze gaften te zakere fom tot een eeuwige dienftbaarheid verkocht men met eten en drinken wel onthaalt.
SLAWKOW, zie Auflerltts.
hebben.
SLAYNE, rivier in Leinfter in Ierland, die in het
SLABBERS, zyn kkyne buyzen, a die op den kïeygraaffchap Wicklo ontfpringt, en zich te Wexfort
sien haringvangft uytvaren.
SLABODA, hiet in Mofcau , Kiow, Smolensko, in de Ieriche-zee ftort.
SLEE , SCHEEPS TIMMERMANS SLEE , is een MaS. Petersburg en in 't gantfche Mofcovifche ryk een
voorftad voor de vreemden, en beduid in de Scla- chine waar mee de Hollanders een fchip hoe groot
vonfche taal zo veel als in de Duitfche fteden de het ook is op land trekken kunnen.
SLEESWYK, hooftftad van het hertogdom van devryheid, wyl de daar wonende vreemde en foldaten een byzondere vryheid en befcherming vergunt zen naam- aan de rivier Sley, dryft fterken koophandel, en heeft een haven benevens een tol die
word.
SLAGBOOM , is een lange boom of paal, in 't ge- veel gdd op brengt. Zy hoort den koning van Demeen met veel yzere punten voorzien, dien men, nemarken toe, en heeft voordezen een ftift gehad,
of op en neerlaten, of omdraajen kan , en dient dat naderhand gefecularifeert is, tegenwoordig is 'er
daar toe om in val van nood een weg daar mee af een Luiterfch adelyk juffren kloofter.
te fluyten.
SLEESWYK , een fouverein hertogdom , anders
zuyd-Jutland genaamt , 't welk ten noorden aan
SLAGE, zie Schlage,
SLAG-ORDENING, word alzo gefchikt , dat het noord-Jutland , ten zuyden aan het hertogdom
gefchut voor 't leger, en de manfehap in z. linien Holftein , ten w'eften aan de Duitfche-zee, en ten
itaat. De ruitery ftaat of aan de vleugels van het ooften aan de kleyne Belt grenft. Deszelfs lengte is
voetvolk, of de esquadrons en bataillons worden van den Eyderftroom en P^endsburg tot aan Coldinonder elkander gemengt. De esquadrons en batail- gen op 18. de breedte ten dele 6. ten dele 8. Duitlons der zóe linie ftaan wat van de eerfte af. Hier fche mylen. Het behoort niet tot Duitftand, en
by heeft men een Corps de Referve van eenige Bri- heeft tot nu toe ten dele den koning van Denegaden ruitery en voetvolk, dat achter de linien marken, ten dele den hertog van Holftein- Gottorp
fiaat. De oudfte generaal veldmaarfchalk voert de toegekomen;, maar in den vrede tuffchen Zweden
ïechte, en de naaftvolgende generaal de linke vleu- en ""Denemarken 1720. is ook het hertoglyke deel
gel : maar de generaal die en chef commandeert den koning van Denemarken toegewefen, en van
felyft of by het c&tps de bataille of by de refer- den atelven anno ii^u de huldiging aangenomen,
zo,
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20 dat dit hertogdom tegenwoordig te enemaal de
kroon Denemarken zal toebehoren , waar mee evenwel de hertog van 'Holftein-Gottorp niet te vreden
is, maar tot noch toe fterk op de reftitutie aangedrongen heeft.
SLEFORD, ftad in Lincolnshire in Engeland, benevens een oud flot. Zy is wel bewoont, en legt
90. mylen van Londen.
SLEGO, landfchap in Connaught in Ierland, tusfchen Mayo, Rofcomon, Letrim , Ulfter en den
weiier-Oceaan. De hooftftad Slego legt aan een
zeeboezem, daar zy een bequame haven heeft, en
hier word veel wol gehaalt.
SLEIDA, graafichap op de Eiffel, den graaf van
der Marck toekomende, welke deswegen de onmiddelyke af hankelykheid van het ryk pretendeert.
SLEUTEL GELD, is een zeker geld 't welk de koper by de verkoping van een leggenden grond den
verkoper voor de overryking der lleutels geeft.
SLEY, rivier in 't hertogdotn Sleeswyk, die niet
ver van Gottorf in 't woud Pole ontfpririgt , by
Gottorf en Sleeswyk voorbyloopt, en zich in de
Ooft-zee ftort.
SLICHTAL ,zyn ruiters in Turkyen, die in 't veld
aan den linken vleugel, en onder 't commando van
een Aga (taan.
SLIEDHAFT, een kleyn Zweeds eyland, benevens
een haven by Gothland in de Ooft-zee.

SLÜ,. SMA. SUL

fluit, ftuyt het water, zo dat men den ftroom .af
met een vaartuig daar in kan varen, de zelve dan
weer openen en verder voortvaren kan. Maar komt
een fchip ,dèn ftroom o p , zo vaart men tot in de
iluis, doet daar na de benede deur toe, op dat het
' daar inlopende water klimme, en men alzo onverhindert over het beletfel of over een waterval tegen
den ftroom varen moge. In de Nederlanden zyn de
fluizen van verfcheyde dikke, grote, en fterke planken, die met fterke yzere banden te zamen gevoegt
zyn. Met dezelve ftuyt men het water, dat anders
het lage aartryk overftromen zou. Daarentegen
beurt men de fluizen o p , als men het land onder
water zetten wil.
SLUPERTS, ftad in het waywoodfehap Sendomk
in kleyn Polen.
SLUPZA, kleyne ftad in groot-Polen, in het waywoodfehap Pofen , aan de Warte, 7. mylen van
Polen, daar 1707. de beroemde Mofcovifche generaal en minifter Patkul jammerlyk door de Zweden
ter dood-gebracht wierd.

SLOBODA , zie Slaboda.
SLOEP MEESTER, MAITRE DE CHALOUPE, is een

fcheeps bediende die de floep voert, al het fcheepstuyg in bewaring heeft, en acht geeft dat de matrofen , wanneer ze aan land komen, niet weglopen.
SLONIEN , kleyne ftad en Caftelany in het waywoodfehap Novogrodeck in Litthauen, aan de rivier Sezura.
SLONKS, ftad in het waywoodichap Dobrina in
Mafovien in Polen.
SLOOTEN, kleyne ftad aan een meir van den zelven naam in Weftergoe in Vriefland, niet ver van
de Zuyder-zée.
SLUCZK, SLUK, hertogdom in het waywoodfehap

Novogrodeck in Litthauen,,. de hooftftad Sluczk
legt aan de rivier Sluczk, en hoort den vorft Rad•stivil toe.
SLUIN, fterk grens-flot tegen Turkyen in Croatien , waarop altyd een keyzerlyke commandant
woont. Voordezen was 'er een marktvlek by, waar
van evenwel hedendaags niets te zien is.
SLUIS, SLUYS, ECLUSE , kleyne, maar wegens

gij*

SLUTUP, zie Schlutup.
SLUYS , zie Sluis.

SLUZOW, ftad in het waywoodfehap Brzeft, in
Cujavien in Polen.
SMACHTENBERG , een Wurtsburgfch fteedje ia
Franckenland.
SMAK, is een Hollands vaartuyg, achter en voor
breed, dat een gabelmaft en boegfpriet, gelyk ook
aan weerskanten zwaarden voert. Het heeft een
eniglins verheven verdek, achter een grote vlagge
ftok, en men vind 'er die 50 tot 60. lalt voeren.
SMALAND, provintie in Zweden, die ten zuyden
aan Bleking en Schonen, ten weften aan Halland,
ten noorden aan weft-Gothland, ten ooften aan de
Duitfche-zee grenft, zy is een deel van de grote
provintie Ooft-Gothland.
SMALDEEL, ZO worden 5. of 6. fchepen genaamf,
die van een Esquader uitgezonden worden.
SMALKALDEN, beroemde ftad en amt aan de.rivier van den zelven naam in het vorftelyke graaffchap Henneberg, heeft een fchoon herg-flot, dQ
Wilhel'msburg genaamt, 4. mylen van Gotha, 12,
mylen van Caflel, en 2. van Meinungen. Zy hooit
den landgraaf van Heflen-CarTel t o e , en in haar gebied zyn goede yzer- en ftaal-mynen, ook word
hier veel werk van ftaal, ais meïTen, wapens, &c,
vervaardigt. Deze plaats is door den Smalkaldifchen
oorlog, dien de Duitfche protefterende vorften en
(tanden tot befcherming der Luiterfche leer tegen
keyzer Karel V. gevoert hebben, als ook wegens
het Smalkaldifche artykel, dat onder de Symboilfche boeken van den Luiterfchen Godsdienit gerekent word, beroemt. T o t deze heerlykheid behoren de voogdyen Herrn-Breitungen , Benshaufen,
Broteroda, Steinbach-en Hallenberg. Aan den Kol»
berg vind men Diamanten, maar in de heerlykheid veel korhoenders en veldhoenders, fhippen en
lyiters.
SMILTEN, kleyne,ftad in,de Lyflandfche provintie Letten, 16. mylen ten noord-ooften van Riga.

de moeraden zeer fterke koopftad, benevens een
grote haven aan een kleynen zee-boezem van de
Duitfche-zee, in 't Hollandfch Vlaanderen, 3.myl.
van Brugge. Men vind een andere kleyne ftad van
den zelven naam in Walfch-Vlaanderen , aan de rivier Senflet in 't amt van Douay, 2. mylen van
Douay, hoort de kroon Vrankryk toe.
SLUIZEN, is een water - gebouw van metzel- en
timmerwerk, dienende om het water te kunnen
ftuyten en te verhogen. Maar inzonderheid noemt
men zo een zeker foort van een gracht, die boven en onder met een deur voorzien is. Wanneer , SMIRNA , LAMÏRA . LAMIRES , SARCHINIA , Turkmen de*beneden deur met haar heyde vleugels.tqe- (che fiad in Natoliën in Azien, aan de golf van
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Smirna, die een deel van den Archipel is. Zy heeft uyt de braafite mufquetiers kieft, om de fnaphaan
vier Italiaanfche mylen in den omtrek, legt ten de- te dragen, en word dezelve aan een riem gehanle op een heuvel, ten dele langs de kuft, en heeft gen. Alle granadiers en dragonders zyn in Vrankeen oud ilot, benevens z. nieuwe Citadellen, 't Is ryk met dit geweer voorzien , en by ieder compaeen der beroemde fteden van de Middelantfche-zee, gnie onder de lyfwachten zyn 10, fufeliers. De
en zeer volkryk van Grieken en Turken, ook vind Snaphanen laden een kogel van 20. op een pond,
SNATHE, ftad in Yorckshire in Engeland.
men 'er veel andere natiën > die 'er haar oeifening
SNEECK, middelmatige en enigfins beveiligde ftad
van Godsdienft en haar Confuls hebben. Haar haven kan veel zee-vloten bergen, waarin men fteeds in Weftergoo in Vriesland , 3. mylen van Leeuenige hondert fchepen van verfcheyde natiën ziet, waarden.
en de gene die daar op handelen worden Smima's
SNESPORT , kleyne ftad op het weftelyk eyland
H'aarders genoemt. De grond daar omtrent is 'er Skie by Schotland, aan de rivier Snesport, die zich
bovenmaten vruchtbaar, en de lucht gematigt, en niet ver daar van daan in den groten zeeboezem
zy legt aan een heuvel in form van een amphithea- van den zelven naam ftort.
ter geboud. In 't jaar 1688. in July was hier een
SNETTERSHAM, ftad in Norfolk in Engeland.
grote aardbeving , die de ftad zeer ruineerde, en
SNIATIN, kleyne ftad in de Ukraine, de Cofao
waar door de koopluy onbefchryflyke fchade leden. ken toekomende, 18. Poolfche mylen ten noordIn de golf legt het kleyne eyland Smirna,
ooften van Pttkawa.
SNYA TIN, kleyne ftad aan de rivier Pruth in Rood»
SMIRSCHITZ, fchoon ilot en kleyne ftad in deKoningsgratfer kreits in Bohemen, een myl van Jaro- Rufïien, en de hooftftad van Pocucien in Polen 3
mits. De beroemde familie van de vryheren van aan de grenzen van Walachyen.
Smirczicz is iói8.met Albertus Johannes uytgeftorSoANA,ftad in Toskanen op een hogen berg,beyen.
nevens een bisdom » onder den aartsbiflehop van
SMOGR A, SCHMOGRA , een Hecht vlek in het Narns- Siena behorende.
SOBERNHEIM , kleyne ftad aan de rivier Nahe in
laufche burgken in Sileiien, maar daar door bekent,
dat toen Polen en Silefien 965. van het Heydenfche de Neder-Palts,niet ver van Cteutfenach,is inkeybygeloof tot het Chriftendorn bekeert wierd , de zerlyke fequeftratie, wyl keur-Ments en Palts daar
Poolfche hertog van dien tyd Mieslaus een bisdom over in geichil leggen.
te Smogra ftichtte, dat naderhand naar Pitfchen ,en
SOEIESKY, een voorname familie in Polen, waar
vervolgens naar Breslau verlegt wierd.
uyt Johannes Sobiesky , kroons groot-maarfchalk,
SMOLENSKO , way woodfehap in Litthauen, tulTchen den 19. Mey 1674. tot koning van Polen verkoren
de waywoodfehappen en provintien Bielsko , Res- is, die den 17. Juny ±696.dit tydelyke verliet.Zyn
kow, Mofcovien , Worotin, en Novogrod-Sewiers- drie zoons voeren den titel van prinflen van Polen 9
ki. Het hoort de Mofcoviters t o e , is een land vol en de oudlie Jacobus leeft te Olau in Sileiien, de
bergen en boflehen, daaf Polen en Mofcovien on- twede, Alexander, ftierf anno 1714. den 20. Novemophoudelyk om getwift hebben, tot het eyndelyk ber te Romen , en de derde Conltantinus is ook
anno 1686. in den vrede voor eeuwig aan Mofco- 172,6. geftorven. Zie Polen.
vien afgedaan is. De hooftftad Smolensko, die een
SOBIESLAW, ftad in de Bechin er-kreits in BoheaartsbiiTchop heeft, legt aan den Nieper, is reedlyk men , 4. mylen van Budweis.
groot, en met dikke boflehen en bergen omringt,
SOBOKMA ULLOSIENIA , hiet het Mofcovifche wet»
zo dat zy uit de natuur fterk is, en op de eene zy- boek, waar in de Czaar door de geleertfte luyden
de van den Nieper, van de andere met moerafTen van zyn ryk in 't jaar 1647. de wetten heeft laten
omringt is. Behalven dat heeft zy een dikke muur byeen verzamelen en in 't licht geven, en worden
met torens, als ook een fterk flot op een hoogte, alle rechtsgedingen zonder enig appèl daar uyt bedat de ftad commandeert, en de Mofcoviters heb- flift, en zonder wydlopigheid uyt de wereld "geholben het zodanig gefortificeert, dat het byna voor pen
onoverwinlyk gehouden word. De Katholyken zyn
SOBHAKBIA, kleyn landfehap in Arragon in Span'er te enemaal uitgedreven » daarentegen is 'er de jen, aan het Pyreneefche gebergte, dat in oudetyGriekfche Godsdienft ingevoert.
den een koningryk genoemt wierd.
SMOLNIAY, SMOLPWITZ, ftad in het waywoodSOCHACZOW, ftad in het way woodfehap Rava in
fchap Minski in Litthauen, by de ftad Minski.
Groot-Polen, is met pallifaden omringt , en heeft
SNAAUW , een foort van een Zeeuws of Vlaams een ilot op een rots aan de rivier Befura.
vaartuyg,dat zy gebruyken om gezwint mee voort
SOCIDA , CONTR ACTUS SOCID/E , is een zulk conte ipoeden, daar kunnen op zyn hoogft niet boven tra d in de rechten, wanneer de een den ander zede 25. man in.
ker vee op deze voorwaarde verhuurt» dat delandSNAPHAAN, is in Duitsland zo veel als eenftruyk- pachter, al fterft het, een ander van dezelve waarde in de plaats moet fcharTen > 't welk in 't gemeen
ïover, die de reyzigers uytfchudt.
SNAPHAAN , FUSIL , is een foort van vuurroers , yzer-vee genaamt word.
SOCIETAS JESU,is de naam dien de Jezuitenvoedie daar in voornaamlyk van een mufquet onderfcheyden word, dat zy een Ilot heeft, en in plaats ren , dewyl zy noch munniken noch kannunniken
van lont door het liaan van vuur uit een fteen aan- hieten.
geftoken word. In Vrankryk heeft men by ieder
SOCIETAS LEopotDiNA^zie Collegium NaturtCacompagnie te voet gemeenlyk 4, fufeliers, die men rhforum*
SQCII?
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SocrETAs REGIA IN ENGEL AMD , is een hoog be- waar van de heer Woodward een eygen boek ge-

fchreven heeft. Uyt dit getal hebben 'er zich naderhand 6. te zamen verenigt, en een nieuwe Society for the Reformation of Manners,of Societeyt
tot verbetering der zeden opgerecht, wier oogmerk
was de wetten tegen de ondeugden m gebruyk te
brengen, en door vermaningen en ftraffen de menffchen tot een uyterlyke beterfchap aan te voeren.
Naderhand is 'er anno 1698. noch een focieteyt van
biilchoppen en andere voorname perfonen gefticht,
die zich bemoeyt de jeugt in de god vrucht en deugt
te laten opvoeden, en den Chrifteiyken Godsdienft
beter en verder te bevorderen, daarom zyn 'er vee!
fcholen geboud, boeken gedrukt, en onder de arme
parochien en leerlingen, ook in buytenlandfche provintien , uytgedeelt. Zy heeft ook door vrywillige
giften in 't kort een aanzienlyke fomme gelds te zamen gebracht, waar uyt zes MiflionariiTen naar America, om het Evangelie aldaar onder de Heydenen te verkondigen, gezonden zyn, en anno 1701.
^SOCIETE DES BELLES LETTRES, iS GCn genOOtfchap heeft haar koning Willem III. op nieuws beveiligt»
en veel politiken en ge.eftlyken tot een hulp toegevan geleerde luyden te Touloufe in Vrankryk.
SOCIËTEIT DER WETENSCHAPPEN TE BERLVN, is voegd dat 'er een groot collegie uyt ontftaan is, 't
een beroemt gezelfchap van geleerden en allerhan- welk de Societeyt tot voortplanting van hetChriftede kunftenaars, dat van den vorigeri koning van lyk geloof in de uytlandfche colonien genaamt is.
PruiiTen Frederik I. op zyn geboortedag den 1. July Dit collegie heeft zich naderhand in twe focieteyten
anno 1700. gefticht, en den 19. Jan. anno 1711. verdeelt, waar van zich de een buyten, de andere
plechtig ingeweyd is. De aanleyding hier toe .gaf de binnen 's jands met deze voortplanting bemoeyt, e*
verandering van den almanac, dat in dit genootfchap venwei is 'er een zo naauw verband uiïfchen beyniet alleen het befluyt, by het Evangelifthe corps den, dat men ze weynig van elkander onderfcheyte Regensburg genomen, door bequame fterrekun- den kan. Zy hebben hun correfpondentie over al
digen mocht onderhouden worden, maar ook de heen , en houden weeklyks een byeenkomft tot
natuur-artfeny-wiskunde, de mechanica, benevens hun beraadflagingen. Diergelyken is 'er ook anno
alle kunften en wetenfchappen geoefFent, en de moe- 1709. op 't koninglyk bevel tot voortplanting des
der-taal, maar inzonderheid de Oofterfche talen be- Chriitelyken geloofs in Schotland aangerecht, en tor
fchaaft en opgeheldert worden. De leden zyn mee- bevordering van dit heyizame werk zyn 'ervan veel
ften tyds over de 100. fterk, en worden in 4 foor- vrome menflehen rykelyke giften gegeven. In 't
ten verdeelt, naamlyk (1) de natuur-en geneeskun- jaar 1708. is 'er een nieuwe focieteyt ontftaan, die
dige, (2) de wiskundige, (3) de gene die tot de de ftichting van eenige fcholen op de Schotfche geDuytfche fpraak en hiitorie behoren, en (4) de ge- bergtens en de daar toe behorende eylanden tot onne die aan de Oofterfche wetenfchappen en fpraken derwyzing van het volk, dat daar blind in 't Chriftoegeweyd zyn, waar van ieder haar directeur heeft. tendom is, ter harten neemt, en van de koningin
De prote&or van het gantfche genootfchap is de Anna geprivilegieert is, die naderhand belaft heeft:
heer Gundling, en behalven dat heeft het ook een enige duyzent bybels op haar koften te drukken,en
prelident of vice-preiident, een advocaat-fifcaal en onder de onwetende Schotten voor niet uyt te de»
een fecretaris, als ook een Concilium Societatïs, of lèn. In het zelve jaar hebben veel Godvruchtige
raadsvergadering van de focieteit, die over derzel- luyden een focieteyt onder zich opgerecht, dat zy
ver fondfen difponeert, nieuwe ledematen verkieft, op hun koften hier en daar in het hertogdom Walde onder-bedienden bevel uytdeelt, de akten uyt- lis kleyne bibliotheken van Godgeleerde boeken wilgeeft, en in de bibliotheek boeken , inftrumenten, den aanleggen, waar van zich de predikanten in 't
en zeldzaamheden der.natuur verfchaft. Dit genoot- ftuderen bedienen konden, 't; welk ook zo ver gefchap is van den tegenwoordigen koning op nieuws vordert is, dat 'er anno 1709.reeds zo veel geldby
beveiligt,en bezit in deDorqtheen-ftad een fchoon een is geweeft, waar door 500. kerken met zulken,
obfervatonum , benevens een gebouw daar aan, voorraad van boeken hebben zullen voorzien worwaar in zy hun verrichtingen en te zamenkomiten den. Naderhand is 'er ookNaan de Indianen gedacht^
nademaal men te Londen by de 3000. bybels heeft
houden.
SOCIETIES, THE RELIGIONS SOCIETIES , de god- laten drukken, die alle voor niet onder die menvruchtige genoodfchappen in Engeland hebben veel fchen zullen uytgedeelt worden r ook heeft men in.
voorname en deugtlievende perfonen tot hun en an- de beyde gafthuyzen van. Chelfea en Greenwich ie-,
derens ftichting in den godsdienft en het vrome le- der een bybel vereert.
SOCINIANEN, 20 noemt men de hedendaagfche
ven onder elkander opgerecht, en de goedkeuring
van veel biflchoppen verkregen, dat eyndelyk hun Anti-TrinitariHen en Unitariften, naar Fauftus Sogetal tot op 40, genoodfchappen is aangegroeit, cinus, een edelman van Siena , die een van. hurt
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roemt geleert genoodichap, dat van Baco Veruiamius ten tyde van Cromwel tot verbetering der
Matheus, Mechanica, geneeskunde ,en natuurlyke
wetenfchap gedicht is. Naderhand heeft zich koning Karel IL toen hy den troon beklom, tot deszelfs hooft aangeftelt, den i r . April 166 3. daar heerlyke privilegiën aan meegedeelt, en daar zyn niet
alleen geleerde, maar ook luyden van verfcheyde
kunft-handwerken ingetrokken. Dit genootfchap
legt zich alzo op de onderzoeking van natuur-en
wis-kundige zaken t o e , geeft zyn ontdekkingen alle
3„ jaren in 't licht, verkieft alle jaa* een prelident
en 2, fecretaiiflen, en is voor 't overige zo hoog in
" aanzien,dat het zich de voornaamitendesryksvoor
een eer rekenen daar medeleden van te zyn. Des'zelfs wapen vertoont 3. leeuwen op een zilver veld,
met het devies: Nullius in verba, en de Tenantsof
wapen-houders zyn 1. jacht-honden. Het heeft ook
een ichone bibliotheek en rariteit-kamer.
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SOF. SOG. SOL

toe te fcaan, nademaal zy niet eer by hem ter gehoor hebben willen komen, voor dat hy hun toegelaten heeft, zich op de Sofa te zetten. Daar de
Sofa is, zyn rondom venfters, zo dat men,als men
'er op zit of legt, alles zien kan wat 'er op deftraat
om gaat.
SOFALA, ZOFALA, koningryk en ftad in Africa,
in 't land der Kaffers, om de rivier Zambece, daar
goud-mynen zyn. De ftad Sofala aan de rivier Zambezems eniger maten beveiligt, en heeft een citadel
die de Portugezen toekomt, gelyk hun de koning
ook cynsbaar is, en zy halen uyt dit koningryk veel
Haven, goud, elpenbeen en Amber.
SÖFFLÏNGEN, ryk nonnen-kioofter van S. Francifcus aan de Blau by Ulm in Zwaben.
SOFFRAGI-BASCI, hiet aan het Turkfche hof de
tafeldekker.
SOFRAS ,zyn zo goed als de Kanunniken onder de
Turken, die goede inkomften hebben , waar voor
zy op het eynde van ieder Naama of daaglyks gebed by de graven der Sultans hun Godvrucht voor
de overledenen verrichten.
SOGNE, Bois DE SOGNE, is een groot bofch in
SOCONUSCO , ZOGUE , provintie in Zuyd-Ameri- Brabant, niet ver van BruiTel, waar in drie Kluizeca , in de audiëntie Guatimala, aan de Zuyd-zee, naars woningen zyn, en de inwoners noemen het
tuflchen de provintien Guatimala, Vera Pax , Chiapa 't bofch van Sogne. 't Is wegens zyn ^paffen of enen Guaxaca. Zy is niet heel vruchtbaar , maar e- ge wegen zeer moeyelyk om te palieren , voorvenwel ryk, wyl 'er veel zyde en de befte Coche- naamlyk wanneer de bomen omver gehouwen en
nille gevonden word.
het zelve met volk bezet word
SOCZOWA,Hechte ftad in Moldavien aan de rivier
SOHLENKOFEN , markt.vlek in Franckenland aan
Zereth, 6. Ongerfche mylen ten zuydweften van de Altmuhl, een myl van Pappenheim, den markJaffi.
graaf van Anfpach toekomende.
SODERE, Hechte ftad op het eyland Cholmkil, 't
SOIGNIES, kleyne ftad in Henegouwen aan de
welk een van de eylanden Hebrides by Schotland is. rivier Sorneque,de kroon Spanje toebehorende. Niet
SODOMA, was een ftad in Judea, en een van de ver daar van daan is het kleyne bofch van Soignes,
gene waar over God wegens haar grote zonden dat men niet met het grote Sogné by BruiTel in Bravuur en zwavel liet regenen. Tegenwoordig is 'er bant verwarren moet.
de dode zee, die ook Afphaltites genaamt word.
SOISSONS , grote, fchone en fterke koopftad aan
SODOMÏA , is een ontucht tegen de natuur , die -de rivier Aiihe op het eyland van Vrankryk, benemet perfonen van het zelve geflacht, of met rede- vens een preiidial en bisdom , wiens biiïchop de
loze dieren gepleegt word, en de zwaarfte ftraffen voornaamfte fuffragaan van den aartsbifïchop van
verdient.
Rheims is, en in deszelfs afvvezentheid de koningSODSIDEL, kleyne ftad op het weftlyk eyland Col lyke zalving verricht. Zy is de hooftitad van her
by Noord-Schotland.
landfchap SoifTonnois, dat den titel van een graafSOEST, SOESTDYK, een fchoon luftilot in de pro- fchap voert, en waar van het huys van SoirTons3
vintie van Utrecht,dat het huys van NalTau uyt de dat een van de hertogen van Savoyen afitammenerfFenis van koning Willem III. van Engeland by de linie is, den naam gekregen heeft. Deszelfs hooft
provifie ingeruymt is.
is tegenwoordig de wydberoemde held, prins EuSOEST, grote ftad en voor dezen eenHanfee-ftad genius, die den 18. October 1663. geboren is, en
in het graaffchap Marck aan de rivier AfTe in Weft- zich by onzen tyd, voornaamlyk in Ongaryen , Iphalen, zy hoort den koning van Pruiffen t o e , en talien en de Nederlanden, door zyn heldendaden
legt 7. mylen van Munfter.
een onfterflyken naam verworven heeft. Hyis keySOESTER BÖRDE , word in het graaffchap Marck zerlyke en ryks-generaal luytenant , prefident van
in Weftphalen een zeker diftrict genaamt, dat uyt den krygsraad te Wenen, en generaal-vicaris in Ita8. dorpen beftaat , en mee tot de ftad Soeft be- lien. Zyn broeders zoon (wiens vader 1702.. aan zyn
hoort.
wonden geftorven is) is prins Emanuel,tegenwoorSOFA, is eenverheve plaats van hout, die de Tur- dige g^aaf van Soiflons, ridder van het gulde vlk$9
ken met fchone tapyten en grote koftelyke kuftens en keyzerlyke generaal majoor van de cavallery, die
beleggen, en zich daar op zetten ; zy'is omtrent den 7'. Dec. 1687. geboren, en zich 1713. den 24,
een voet van de aarde, en ftaat aan 't eind van een Oét. met Terefia Anna Felicitas» princes van Lichvertrek of zaal. 't Is die plaats van eer, daar men tenftein van de Carolynfche linie in den echt begevoorname perfonen ontfangt. De opper-vizier is ven , en ook tot noch toe in den keyzerlyken dieiiït
genootzaakt geweeft de Franfche afgezanten de Sofa zeer beroemt gemaakt heeft,

vooonmmfte hoofden is geweeft, welke demeefte
provintien van Europa doorreift, en zyn leer uytgebreyd heeft. Zy loogchenen Chriftus Godheyd,
en dat 'er een H. Geeit zy, gelyk ook de erfzonde , de genoegdoening van Chriftus, en de opftanding der Godlozen, ook geloven zy niet dat de Gelovigen dezelve ligchamen, die zy m dit leven gehid hebben, weer zullen krygen. Zy fchryven de
krachten van het menichelyk verftand veel toe, en
vetwernen alle Goddelykeverborgentheden des Gelooft. 'Na dat zy in 't jaar 1638. uyt Polen verdreven zyn, hebben zy zich naar Holland begeven ,
maar moeten zich evenwel aldaar heel verborgen
houden, en durven op zware ftraf hun leer in geen
opentlyke fchriften verdedigen. In Zevenbergen
vind rnen 'er ook een redelyke menigte, en in Engeland hebben zy zich voor enige jaren merklyk
opgedaan.
\SQCKAL, ftad en ryk Bernhardyner kloofter in
Rood-Ruffien,in het waywoodfchap Belsko inPolen,is
van de Zweden in 't jaar 1703. geplundert, en men
zegt dat de aldaar gevonde fchat 11. millioenen
Pooliche guldens zou bedragen.

SOK* SOL;
SOKLÏÖS , kleyne Had aan de Draw in neder-Ongaryen, benevens een fterk flot op een fteyle rots,
4. mylen van Funfkirchen,
SOKOLOTS, Turkfch grens-flot in Croatien, aan
de rivier Unna.
SOKOLOW , ftad in het waywoodfchap Sandomir
in kleyn Polen.
SOL, SouLs,een kleyne munt in Vrankryk,omtrent een ftuy ver waard, waar van 'er 60. op een
Ecu blanc of Franfche ryksdaalder gaan.
SOLA DICAMBÏO, een enkele wiflelbrief, waar
©p geen andere volgen durft.
SOLAKS, zyn onder dejanitzaren die gene,welke
boog en pylen voeren, en welke des groten Sultans
lyfwacht zyn.
SOLANA , SOLARA , kleyne ftad in nieuw-CaftiHen.
SOLANE , kleyne rivier in Limofin, die zich aan
de muur van de ftad Tulle met de rivier Courreze
verenigt.
SOLANTÜ, flad in Sicilien in Val diMazara, 4.
mylen van Palermo benevens een haven.
SoLci^ftad in Sardinien , benevens een goede
haven, heeft een bilTchop, die onder den aartsbisschop van Cagliari ftaat.

SOL:

8ZJ

els, waar op een kuil is, daar altyd dampen uitygen , die 's daags rook en 's nachts vlammen
fchynen. Hier word veel zwavel en aluin gevonden.
SOLIGNAC, beroemde Benediktyner abdy in de
provintie Limofin aan de kleine rivier Biiance.
SOLIGNAC, kleyne ftad in Vrankryk,in het'landr
fchap Velay.
SOLIKAMSKOI, zie Soloha^nskcy.

SOLINA , rivier in het landfchap Nogais, in kleyn
Tartaryen, die zich in Mare delle 7,abache ftort.
SOLINGEN, SOLLINGEN, kleyne ftad en amt aan

de rivier Wipper in het hertogdom Bergen, 2.m6
van Keulen, en even ver van DuflTeldorp. Zy heeft
een fterke Gereformeerde gemeente, en is wegens
het goed geweer, dat 'er gemaakt word, beroemt.
* SOLIOMKOE, fterk flot in opper-Ongaryen, niet
ver van S.Job, 't welk de rebellen 1711. den 12.
maart verlieten, en de keyzerlyken hier op innamen.
SOLLICITEREN , begeren, vorderen, ook yverig
aanhouden, by voorbeeld om betaling , om een
amt, en diergelyken.
SOLLÏCIÏI , zyn een genoodfehap van geleerde
luiden te Trevigo in 't Venetiaanfche gebied, die
een marmere zuil tot zinnebeeld voeren, daar des
SOLCKE , zie Selcke.
SOLDADIA , kleyne ftad in 't Crimeefch Tarta- beeldhouwers hand noch aan bezig is, met dit deryen, aan de zee tuffchen de üad CafFa en Caap ln- vies: donec ad Unguem, dat is, tot dat het tot
Volmaaktheid gebracht is.
kermen.
SOLDAN , fteedje en flot in 't Brandenburgs-PruisSOLLIERS, een plaats in Provence, een myl van
fen.
Toulon in Vrankryk.
SOILING, zie SuU'wgswxlde.
SOLDATESCA, hiet het gantfche krygs volk, zo
wel gemene als officiers.
SOLLING, SOLLINGEKWALD, redelykgroot woud 'm
SOLDIN, hooftftad inde nieuwe-Mark-Branden- het bisdom Hildesheim, tuffchen de Lein en de Wezer.
burg by het water Mitzel, 13. mylen ten noordSOLLINGEN, zie Solingen,
ooften van Berlyn, heeft laken-fabryken , wol markSOLLINGKR WALD, zie Stilling.
ten , en koop-handel. De omleggende landitreek
SOLLNOCK, zie Zoilnock.
word de Soldynfche kreits genoemt.
SOLMOCZ , hoog flot aan de Zevenbergfche grenzen , anderhalf myl van Lippa.
SOLDIO , rivier, zie Orontes.
SOLMONE, ftad, benevens den titel van een vorSOLDO, een fcheydmunt in Italien, te Florence
3. quatrynen geldende.
In Savoyen maakt een ftendom in Abruzzo Citra in Napels, en de geboorioldo 4. quatrini of oortjes, te Venetien geld hy u . teplaats van den beroemden dichter Ovidius, hoort
Piccoli of Bagatini. In 't Milaneefche maken 20. het huis Borghefe te Romen toe, en is Anno 1706.
foldi een lira, en naar de rykswaardy bedragen 48. in Nov. jammerlyk door een aardbeving benevens
36. fteden en 150. caftelen en dorpen geruineert,
fokli een ryksgulden.
SOLE , kleyne ftad in het landfchap Vercellois in %y heeft een biifchop» onder den aartsbifichop van
Piemont, aan de grenzen van het hertogdom Mont- Citta di Chieti ftaande.
ferrat.
SOLMS, graaffchap in Wetteravien , tuffchen HesSOLE, RIO DEL SOLE, kleyne rivier in 't hertog- fen en de Naflaufche landen. Het ftamhuis is de
dom Spoleto in den kerkelyken ftaat, die zich in burg Solms, niet ver van Braunfels, aan het water
Solms, waar van 'er noch maar eenige puinhopen
4en Tiber ftort.
SOLEC , ftad in het way woodfchap Inowlocz, in te zien zyn. Het flotHohen-Solms legt een kleyne
myl van GiefTen, en de graven van S,olms delen
Cujavien in groot-Polen.
SOLBCZ, ftad in het waywoodfchap Sendomir in zich in twee hooftlinien, naamlyk de Braypfelfche
en Lichifche. De Lichifche verdeelt zich in de JUkleyn Polen.
SOLEME , kleyne ftad in de Franfche provintie chifche en Laubachfche. De eerftgenoemde weer
in de Lichifche en Hohen-Solmfche; de LaubachMaine aan de rivier -Sarte.
SOLENNITEITEN, hieten opentlyke plechtigheden fche in de Laubachfche, Sonnewaldifche, en Barrutifche , eindelyk verdeelt zich de Barrutifche,
en ftaatfien.
SOLSARINO, kleyn vorftendom in 't Mantuaan- in de Rodelhejmfche , Wildenfelfche en Barrutifche gebied, benevens het vlek Solfarino, wiens vorft fche.
SoLffHQFEN, vrouwenklQofter in 't bisdom Aicfcuit het huis Gonzaga is.
SOUFATAIA, een berg in Terra di Lavoro in Na- ftadt in Franckenland.
Set o»
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SOLOCKQ, kleyn eyland in de golf van Sidra in
Barbaryen, in Africa.
SOXOECISMUS, is een fout die iemand tegen de
regels van de Grammatica begaat; maar een pohtyke
Solcecifmus word genoemt, wanneer een Potentaat,
vorit, generaal of voorname itaatsminifter een befluit vat, wiens uitvoering het land of fchaadlyk of
fchandlyk is.
SOLOGNE, landfchap in Vrankryk, tuflchen Orleans, Bleis en Bourges.
SOLOKAMSKOY, SOLIMSKAMSKI , h o o f t - e n k o o p -

ftad in de provintie Permski in ooft - Mofcovien,
aan de rivier Ufolsko , die ten dele van Ruften,
ten dele van Tartaren bewoont word,en daar men
zeer veel zout kookt, dat fterk naar Nifi'novogorod
en van daar door gants Rufland vervoert word. De
Reizigers na China vcrverfchen zich hier gemeenlyk.
. SOLOR. , eyland van de Indiaanfche-zee in Azien,
't welk onder de Moluckifche eylanden, die zo in
den algemenen zin genomen worden, behoort. Het
heeft een dgen koning , en van daar word veel
Sandelhout, ook goud en paarlen gehaalt.

SOL. SOMJ
trenr kersmis, de andere in den zomer omtrent Sr;
Jan valt. Zie Natuurt. Woordtnb.
SOLTA, kleyn eyland in de golf van Venetien;
niet ver van de kuft van Dalrhatien, het hoort de
Venetianen toe.
SOLTANIA, ftad in het landfchap Erak-Atzem in
Perzien, in Azien.
SOLTAU, amts-voogdy en vlek in 't Luneburgfche aan de Böhme , naar den kant van Verden.
SOITCAMP, vefting in de verenigde provintie Groningen , aan den mond van de rivier Hunfe , of
aan het Groninger-Diep.
SOLTHOLM , eyland in Denemarken, tuflchen Zeeland en Schonen, nevens het eyland Amack in de
Sondt gelegen.
SOLTUFFLEN, zie Salts-Ufflen.
SOLTWEDEL, SALTSWEDEL, een oude en grote

ftad in de oude Mark-Brandenburg, aan de rivieren
Jeze en Dam, is voor dezen de refidentie der markgraven geweeft. Zy is fraay geboud, word door
een arm van de Jeze in de oude en nieuwe ftad
verdeelt, legt tegen de Luneburgfche grenzen, en
*SOLOTHURN, SOIEURE, een van de 13. cantons 7. mylen van Stendel. Haar nering' beftaat in den
vanZvvirferland, 't welk ten weften aan het bisdom ackerbouw , bróuweryen , lakefabryken en den
Bazel, ten noorden aan het canton Bafel, ten wes- koophandel , en beyde de lieden worden tegenten , ooften en zuyden aan het canton Bern grenft, woordig door een en dezelve overigheid geregeert,
en te enemaal Catholyk is. Het beftaat uit vier daar voordezen ieder haar eigen raad heeft gehad. inlandfche en 8. buitenlandfche voogdyen , en de SOLVENDO ZYN, word van zoo een gezegt, die
hooftftad van den zelven naam legt aan de rivier zo veel heeft dat hy zyn fchulden betalen kan: niet
de Aar, die haar in de grote en kleyne ftad afzon- folvendo zyn, zegt men van een perfoon, die zyn
dert. Zy zyn beyde op de nieuwe wyze met goede fchuldeilTchers niet kan voldoen.
wallen en baftions beveiligt, en de Franfche gezant
SOLWAY-FYRTH, zeeboezem in de Ierfche-zee,
houd gemeenlyk hier zyn verblyf, In de maand tuflchen Engeland en Schotland, daar de rivier Solmey 1717. ontftond hfer een grote brand , waar way in de zee valt
door onder anderen het paleys van den Franfchen
SOMA, is een laft, diQ een paard, muyl, of ezel
Amballadeur met alle meubelen, zilver fervies, can- dragen kan.
celery en papieren tot afch verteerden.
SOMA, kleyne plaats in opper-Ongaryen, tuflchen
SOLOWITZJOG DA, grote en ryke koopftad inMos- Tockay en Cafchau gelegen.
covien, aan de rivier Wizogda , die beneden de
SOMAGLIA, kleyne ftad aan de rivier Lambro,
Had in de Dwina valt. Hier word veel fchoon in het Milaneefche landfchap Lodi. Zy is het ftamwerk van zilver, koper en been gemaakt., gelyk huys van een graaflyke familie, die zich daar naar
ook veel zout.
noemt.
SOLOWKI, eyland in de Witte-zee, de MofcoviSOMBERG , zie Sonneberg.
ters toebehorende, tufTchen de rivier Dwina en het SOMBQCK, flot in neder-Ongaryen,tuflchenOfen
landfchap Corella , waar op veel zout gemaakt • en Stulweiflenburg.
word.
SOMERSÊT, zie Sommerfet.
^ SOLPE, ftad in het koningryk Napels, in de pro- SOMERTON, kleyne ilad in Sommerfet in Engevintie Capitanata, benevens een bisdom.
land, daar jaarlyks een grote ofte markt is9 26. EnSOLRE, SOLRA, flot, benevens den titel van een gelfche mylen van Briftoll.
graaffchap in Henegouwen. Een familie uyt het SOMLYO, zie Sarnboy.
huis van Croy voert 'er den naam van.
SOMMA, ftad, flot en hertogdom in 't koningryk
SOLSONA , SALSONA , kleyne ftad in Catalonien Napels , het huys van Cordona toekomende, en
aan de rivier Cardoner, is beveftigt maar Hecht be- aan den voet van. den berg Vefuvius gelegen, die
woont. Haar bisdom behoort onder het aartsbisdom deswegen ook Monte di Somma genoemt word.
van Tarragona.
SOMMA , kleyne ftad in 't hertogdom Milaan, aan
SOLSTITIUM, DE ZONNEKEER, is de tyd wanneer de rivier Ticino, den graaf Vifconti toekomende.
SOMMASCHENSIS CtERICORUM CONGREGATIO , 1*S
de dag op zyn langft of op zyn kortft is. Want
wanneer de zon in den keerkring van c?ncer ftaat, een geeftlyke orde in Italien, die paus Paulus III.
20 hebben wy den langften dag, maar wanneer zy anno 1450. geconfirmeert en een Venetiaanfch edelin den keerkring van Caprico nus is, is het by ons man gelticht heeft, nademaal hy op het ilot Som*ie.koitfte da*, waar van deze in den winter om- mafch in de provintie Bergamafco ging wonen, en
, aldaar

SOM. soft:
aldaar de kinderen, die geen ouders hadden J opvoedde en van alles verzorgde. " Deze orde volgt
den regel van St. Auguftyn, en draagt een zwarten
rock.
SOMME, rivier in Picardyen, die i.Franfche myJen van Quentin ontfpringt, en zich te S. Vaïery
in de Brittannifche zee ftort.
SOMMEIIER, is een bediende aan 't keyzerlyke
hof, die de kelder en de tafeldranken onder zyn
opzicht heeft.
SOMMERACH AM SAND , een groot vlek in Franckenland, daar de befte wyn in 't land groeyt.
SOMMERFELD, kleyne ftad, flot en heerlykheyd
in Neder-Luütien, onder de Nieuw-Markfche regering, en alzo den koning vanPruiffen toekomende , legt aan de rivier Lupa aan de Silefifche grenzen, 3. mylen ten weften van Croflen. Hier worden fraaye lakens gemaakt , en het flot hoort die
van Bredau toe.
SOMMERFELD, amt en vlek, onder 't hertogdom
Coburg behorende.
SOMMERHAUSEN , zie Sommershaufm.
SÖMMERN, GROSSEN-SÖMMERN , kleyne ftad in

Thuringen, niet ver van de Unftrut, den raad van
Erfurt toekomende.
SoMMERscH£NBuRG,amt en vlek in 't hertogdom
Maagdeburg in de S?.al-kreits, den koning van Pruiffen toekomende: het heeft veel boffchen. en is
voor dezen een voornaam graaffchap en beroemt
Hot geweeft,waar van men noch de puinhopen ziet.
SoMMERsET,provintie en graaffchap in Engeland,
ten weften aan Devon,ten zuyden aan Dorchefter,
ten ooften aan Wilt en Glocefter, ten noorden aan
den mond van de Saverne grenzende. Zy is zeer
vruchtbaar aan koorn en weylanden, en heeft ryke
Inwoners, ook word 'er veel lood gegraven. Van
dit landfchap voert een voorname Engeliche familie den hertog!yKen titel.
SOMMERSHAUSEN , fchoon vlek aan den Mayn in
Franckenknd,tegen over Winterhaufen, heeft een
heerlyke wynoegft, en hoort tot de nagelate erfenis
der uytgeiïorvene erf-fchenckers of Semper-Freyen
van Limburg, die het van den biffchop van Wurtsburg als een man-leen gehouden hebben,
SoMMERTON,ftad in Sommerfetshire in Engeland,
die voor dezen in goeden ftand was, maar tegenwoordig niet meer als een marcktvlek is.
SOMMIBRES,kleyne ftad aan de rivier Virtourlein
Languedoc, daar veel wolle itoffen of farges gemaakt worden.
SOMMISTA ,zo word de voornaamfte van dieamptenaars der Apoftolifche kamer genaamt, die tot afvaardiging der bullen aangeftelt zyn.
SOMMONOKHODOM, is denaam van den afgod,
dien de inwoners van Siam aanbidden.
SONCINO, kleyne beveiligde ftad in 't Cremoneefche gebied in 't hertogdom Milaan, aan de rivier
Oglia, de heren van Stampa toekomende. Het flot
aldaar, is naar de oude wyze zeer wel gefortificeert.
Zy wierd anno 1706. van de Franffchen verlaten,
en van de Geallieerden ingenomen.

SON.

tzf

diaanfche-zee, om den evepaar gelegen , alwaar
dag en nacht altyd gelyk is. Zy zyn veel in getal,
en zy worden in de eylanden della Sonda ten ooften en ten weften verdeelt. Tot de eetfte rekent
men de eylanden Blanda, Flores , Gilolo en Macaffar, in 's gelyk- de Moluckifche eylanden, maar
tot de laatfte behoren de eylanden Sumatra , Borneo en Java. De Inwoners zyn zwart en oorlogzuchtig, en gaan meeftendeels naakt.
SONDBACHB, ftad in Cheshire in Engeland.
SONDE, zie Dieploot.
SONDE, zie Sunda.
SONDERBURG , Zie Holfleïff.

SONDEREN, niet eygentlyk de diepte van 't water peylen. Maar in een verbloemden zin hiet het
de Staats-geheymen en aanflagen van grote heren,
uytvorfchen.
SQNDERSHAUSEN, ftad, flot en amt in Thurlngea'
aan de Wipper, en de refidentie van den vorft van
Zwartsburg-Sondershaufen, 2. mylen van Nordhaufen gelegen. De vorige vorft van Sondershaufen
Chriftianus Wilhelmus was 1697. in den vorften-ftaat
verheven, en is 1721. door den dood weggerukt. Zyn,
oudfte zoon Guntherus is hem opgevolgt, die den
13. Aug. 1678. geboren is,en zich den 2.00.1712,
met Elifabeth Albertina, een dochter van Carolus
Frideiïcus, vorft van Anhalt-F ernburg, in den echt
verbonden heeft. Na 't uytfterven der Arnftadfche
linie in 't jaar 1716. heeft het vorftlyke huys bondershaufen de gantfche Arnftadfche landsportie geerft.
SONDERSITS, kleyne ftad en flot aan de riviet
Doux by Brondrut gelegen, en den biffchop vat*
Bafel toebehorende.
SoNDRio,hooftftad van Valtelin inGraauwbundterland, aan de rivier Addua, daar zich een gouverneur van 't land bevind.
SONG o , fïad in 't koningryk Madingue in Nigrï*
tien in Afnca.
SONJER-WOUD, zie Sogne.

SONNEBERG, graaffchap niet ver van den Rhyn»
tegen over het canton Appenzell gelegen , maar ' t
welk tot Tyrol behoort, en alzo het huys van Ooftenryk toekomt. Het flot Sonneberg legt aan de
rivier 111.
SONNEBERG, kleyne berg-ftad op de Boheemfche
grenzen, niet ver van Joachimsdal.
SONNEBURG , SONNENBURG , kleyne maar welgeboude ftad benevens een treflyk refidentie flot inde
Sternbergfche kreits in de Nieuwe-Marck-Brandenburg Zy is de zetel van het heer-rneefterdom der
St. Jans ridders in de Marck, Saxen , Pommeren,
en Wenden, dat onder den groot-meefter van Malta , en gevolglyk tot het groot prioraat van Duytsland behoort, waar over evenwel Keur-Brandenburg het Jus Patronatus heeft. Dit heer-meefterdom
beftaat uyt de commanderyen Schiffelbein, Lagow,
Litzen, Werben, Wietersheim, Supplinberg , en
de ftad Zilenzig, en uyt de domeynen of amten
,Sonneburg, Jlampits, Gruenberg, Cöllin in Pommeren, Schenckendorf en Friedland in Neder-Lufatien. De tegenwoordige heer-meefter aldaar is
SONDA, zie Sunda,
SONDA INSUM , zyn yeJe eylanden jn de In^ Albertus Friderisus, mark-graaf van Brandenburg,

Mm mm m

aic

$t6

SON. SOCX SOP,

die zich anno 1703. met Maria Dcrothea, princes
van Coerland in den echt begeven heeft, waar by
hy vcrfch'eyde zoons en dochtersgeteeltheeft, waar
van de oudfte prins Karel den 3. Jun. 1705- 1S t e r
werelt gekomen.
^ONTNECK, ftad en heerlykheyd in Karinthien, de
ryksgraven van Rofenberg toekomende.
SONNEFELD, klcync ftad en amt in 't vorftendom
Coburg, in Francken.
m
m
SONNEGK , SONNEG , flot en heerlykheyd m Cram ,
3. mylen van Laybach.
SONNEGK , beroemt graarlyk en vryheerlyk geflacht
uyt Ongaryen, dat zich ook in Sileilen heeft ter
neer gezet, daar het de heerlykheyd Bielits bezit.
SONNENBERG , gemeenlyk Somberg genaamt,
kleyne ftad en amt in 't vorftendom Coburg.
SONNENBERG , fteedje in 't vorftendom NafTau ,
onder het amt Wisbaden behorende.
SONNENBURG, zie S'üneburg, ook Sonneburg.
SONNENBURG, Zweedfche ftad en flot op het eyland Oefel in de Ooft-zee.
SONNEQUH, kleyne rivier in Henegouwen, die
boven Tubife in de Seine valt.
SONNESTEIN , een heerlyke pas, veiling en fleutel van Saxenland en des voorby vüetende Elf-ftrooms
by de ftad Pirna in Meiden, den keurvorft van Saxen toekomende, 2. mylen boven Dresden.
SONNET (KLINKDICHT) is een foort van gedicht,

dat uyt 14. regels beftaat, waar van de eerfte 8. maar
Iwederly rymen hebben, maar de laatfte 6. regels
mogen naar believen rymen, evenwel moeten zy
altyd een zin-ryk flot hebben.
SONNEWALDE,kleyne ftad en heerlykheyd inNeder-Lufatien aan de rivier Dober, 4. mylen van
Lubben, de graven van Solms toekomende.
SONNINO, vlek, benevens den titel van een vorftendom in Campagna di Roma in den kerkelyken
Jhat.
SONS , zie Zons,

SONSBEEK, kleyne ftad in 't hertogdom Cleef,
Siiet ver van Wezel.
SONSPELD > vryè heerlykheyd in 't hertogdom
Cleef, niet ver van den Rhyn, de barons van Witienhorft toekomende.
SONTRA ,ftad in Neder-HefTen, 3. uren van Efchwege, en 3.mylen van Eifenach,de Heffen-Rhynfelfche linie toekomende.
SOOSKA , kleyne ftad in de provintie Wologda in
Mofcoviem
SOPHI , een titel, die den koningen van Perzien
gegeven word.
SOPHIA , grote en fterk bewoonde Turkfche ftad
fconder muren , aan de rivier Bojana in Bulgaryen ,
aan 't gebergte Argentaro. Zy heeft een aartsbisdom, is de refidentie van den Beglerbeg van Rosnanien, en dry ft fterken koophandel
SOPHIA ODDE , ftad op het Deenfche eyland Fuïien aan de kleyne Belt, 4. mylen ten noordweften
yan Odenfee.
SOPHIENBURG, mark-graaflyk Brandenburgs luftlot in het markgraaffchap Culmbach , dicht by de
Had Bayreuth op een zeer hogen berg gelegen.
«SOPHISMAJ een liftige en bedrieglyke fluit rede,

SOP. SOR;
waar van daan een Sophift, iemand, die de luy.
den met zulke valfche iluitredens zoekt te oveneden , en veel wind met hairkloveryen maakt. In
't begin was deze naam onderde geleerden een eer»
titel, en betekende luyden, die in een wetcnfchap
wat deeglyks geleert, en zich daar door beroemt
gemaakt hadden.
SOPOTO, kleyne en half woefte ftad in Epirus9
by de golf van Venetien in Griekenland.
S O P R O N , zie Oedenburg.

Sou , kleyne rivier in opper-Languedoc in Vrankryk, die zich in de rivier Agouft ontlaft.
SORA , kleyne ftad in Terra di Lavoro in Napels,
aan de rivier Garigliano, benevens een prachtig flot
en den titel van een hertogdom Haar biffchop
hoort onder het aartsbisdom van Capua. Zy hoon
die van het geflacht van Buoncompagno t o e , die
zich hertogen van Sora en vorften van Piombino
noemen. Zie Piombino.
SORA , kleyne ftad benevens een Citadel op het
eyland Zeeland in Denemarken, aan een kleyne
zee. Zy heeft een beroemt Gymnafium , en een
koninglyke ridder-akademie,die evenwel naderhand
naar Coppenhagen verlegt Is.
SORACINO, SORCINO , vlek aan de rivier Del-

mon, in het Milaneeiche graaffchap Cremona. Het
hoort de frmilie der heren vanAifaita toe, en daar
word veel buskruid gemaakt, dat gezegt word van
zonderlinge deugt te zyn.
SORAGNA , vlek aan de rivier Strone in 't hertogdom Parma, dat voordezen den titel van een
hertogdom voerde, maar is 1708. in den ryksvorftenftand verheven , en hoort de familie Melolupi
toe.
SÖRALA, vlek in de provintie Hellingen in Zweden , aan de rivier Liufna.
SoRATOPH,ftad in Mofcovien aan de rivier Wolga.
SORAU, SAUERAU, fteedje in 't vorftendom Ra«

tibor in Sileiien, dat tegenwoordig meeit verwoed
is.
SORAU, ftad, flot, en heerlykheid in neder-Lufatien, niet ver van de rivier Bober, 6. mylen van
Guben, is anno 1700. tot op de kerk, het flot en
weinig huizen na , afgebrand, maar weer opgeboud.
Zy ftaat onder Saxen-Merfeburgs gebied, hoort den
graaf van Promnits t o e , die in het jaar 1612. in
den ryksgraven ftand verheven is. De tegenwoordig levende graaf hiet Erdmannus II. die zich 1705.
met de Saxen-Weiflenfelfche Princes Anna Maria,
geboren den 17. juni 1683. in den echt begeven
heeft.
SORBEN , SORBEN-WENDEN, SLAVEN , was

een

zeker volk, dat in 't begin van de 6de eeuw uit
Sarmatien quam, en de landfchappen Dalmatien,
Croatien, Sclavonien, Karinthien, Crain, Silefien,
Polen, Bohemen en Lufatien, gelyk ook de landen op beyde zyden der opper-Elve en naar de
Duitfche-en de Ooft-zee toe met zyn fpraak en
jandtaart vervulde. Naderhand zyn zy onder keyzer Karel den Groten ten doÏQ verdreven, ten dele
verflagen , en ten dele tot het Chriftendom gedwongen, zo dat 'er van hen hedendaags noch een kieyn

SOR;"

SOR. SOS. SOT. SOV.
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getal in Lufatien en de marck-Brandenburg over
SORUNGSCHE EYLANDEN, zyn vele zeer kleyne
is.
eylanden tuflchen de kuften van Engeland, Ierland
SORBENBURG,DER HOHE SCHWARM , OUd VerWOeft en Vrankryk, behoren tot Engeland, en inzonderflot by Saalfeld in Thuringen, waar van noch enig heid tot de provintie Cornwal, van waar zy 2.^
muurwerk te zien is.
mylen af zyn. Men vind op deze eylanden veel tinSORBET, een Turkfche zeer lekkere drank. Zie mynen, ook zyn zy zeer ryk aan koorn en gras,
Kat, Woordenb.
conynen en zwanen, en het voornaamfte daar onSORBICK, graaffchap in 't hertogdom Maagdeburg, der is S. Maria.
tuflchen de Elve en Saai
SORNZIG, SORNEWITS, keur-Saxiich kloofter amt
SORBONNE, zo word het voornaamfte en aan- niet ver van Mugeln in Mciffen , o n c i e r ket üift
zienlykfte collegie der Univerfiteit van Parys ge- Wurtfen behorende.
naamt, dat uit 4. faculteiten beftaat, naarnlyk uit
SORO, rivier in 't Portugeefch Ettremadura, -dïn
de Theologie, het geeftlyk recht, de Medecynen zich in den Taag ontlaft.
en de Philofophie, waar onder ook de befchavende
SOROCK, beveiligde ftad in Moldavien, de Polen
geleerdheid begrepen word. Dit beroemt collegie is toebehorende , die 'er een fterk flot geboud heb*
1251. van den biechtvader van Louis IX. of den Hei- ben.
ligen, Robert Sorbon genaaim, gedicht, naderhand
SORRENTO , oude ftad in Terra di Lavoro nt
van den kardinaal Richeiieu zeer prachtig gerepa- Napels, niet ver van- de golf van Napels, aan dem
reert , die voor zich daar een marmel praal-graf berg Sorrento. Zy heeft een aartsbisdom en legt 24*
heeft laten bouwen, dat onder de heerlykfte zaken mylen van Napels.
van Vrankryk gerekent word. In de" Sorbonne
SORTA, voorgebergte aan de kuiten van Tripoli
wonen 36. geleerden, ten dele Doétoren, ten dele aan de golf van Sidra in Africa.
Baccalaurei , die zich gemeeniyk Do&eurs de la
SORTE, foort, wyze, ook geftalte en grote: zo
Maifon de Sorbonne noemen, tot een onderfcheyd noemt men inzonderheid de munten van allerhande
van de andere Docloren der Sorbonne, die men flag. Sortiment hiet de uytfchot en voorraad van
Hofpites of vreemdelingen, ook wel Ubiquitiften allerly foort van waren. Daar van daan komt Sornoemt, wyl zy naar hun believen wonen mogen teren , uytfchieten, de waren of het geld ieder onwaar zy willen. Van het gefchil wegens de paufly- der zyn foort leggen, en in order brengen, dat mea
ke Conftitutie Unigenitus, zie onder het artykel het ten eerften vinden kan: ook hiet Sorteren zo
Unigenitus.
veel, als zich met allerly foort van waren voorSORET, landfehap in 't ryk van den groten Mo- zien.
SORTINO, kleyne ftad aan de rivier Anapo in Val
goj, tuflchen de koningryken Guzurate, JeiTelmere
en Tatta in Azien.
di Noto in Sicilien.
SORGUE , rivier in het graaffchap Venaiffin in
SOSA, rivier in Litthauen, die niet ver van dé
Provence, die zich in 2. armen deelt, welke alle ftad Mfciflaw in het waywoodfchap van den zelvea
beyde in de Rhone vallen.
naam ontfpringt, en by Loiowogorod in den DnieSORGUES, kleyne ftad in Provence in het graaf- per valt.
fchap Venaiffin aan de rivier Sorgue , daar deze
SOSNOSCO, een van natuur fterk flot in opperniet ver daar van daan in de rivier Ouveze valt, Ongaryen.
anderhalf myl ten noorden van Avignon.
SOSPELLO, middelmatige ftad en vefting aan de
SORGVLIET , een fchone buiten plaats even bui- rivier Bevera, die haar in twe delen fcheyd, in het
ten den Haag, op de weg naar Schevelingen, daar graaffchap Nizza in Italien , omtrent 3. Duytfchc
de Engelfche Mylord Portland een fchone tuyn en mylen van Nizza.
Orangery heeft aangelegt.
SOTTO VENTO , zo veel als de Eylanden onder
SORI, MONTI SORI, een zeer hoog gebergte in den wind, zyn die Antillifche eylanden, dié langs
Sicilien , dat zich van noorden ten zuyden, van het vafte land in zuid-America leggen.
Val di Demona tot in Val di Moto uitftrekt.
SOVA , provintie in 't koningryk Bagamedri in
SORIA, ftad aan de rivier Douro in oud-Cafti- Abyffinien in Africa.
lien.
SOVANO, SOAVE, kleyne ftad, 3. mylen vanVeSORIA , zie Syrien.
rona in het Veroneefche gebied, op een vermaakSORIANO, kleyne ftad en fterk flot in 't gebied lyken heuvel, tuflchen de rivieren AJpone Veccriio
van St. Pieter in den kerkelyken ftaat. Het heeft en Tramegna.
den titel van een vorftendom , en voordezen de
SOVANO , voorgebergte in Caiabria Oltra in Nahertogen van Aïtemps toebehoort , die het om pels, aan den mond van de golf van S. Eufemia.
zware fchulden in het jaar 1715. aan den pauflyken
SOVART , kleyne ftad en haven aan het weftelyk
neef Don Carlo Albani verkocht hebben , diQ 'er eyland Lewis in noord-Schotland.
den vorftlyken titel van aangenomen heeft. Zie AlSOUBIAC , kleyne ftad in Campagna di Roma in
hani.
den kerkelyken ftaat in Italien, benevens een beSORIGO, kleyne ftad in de provintie Como in 't roemt Benedidyner kloofter.
hertogdom Milaan, de hertogen van Alvito toekoSOUBISE , kleyne ftad benevens den titel van een
mende.
hertogdom aan de rivier Charente in Saintonge. Zy
Sc R L E , beroemt vlek met een oud fterk flot in geeft aan een voorname Franlche familie van Ro*
ban den naam van PrinrTen van Soubife.
Henegouwen, 2, inylen van Ma*ïbeugg.
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SOULAÖEMEN?, verlichting , of verquikking na aan de Schotfche-zee grenft. Zy is vruchtbaar aan
den arbeyd. Daar van daan Soulageren, iemand koorn en weylanden , ook vind men 'er yzer en
fchalifteen, in 's gelyk veel marmer-groeven: aantrooften, te vrede ftellen, verlichten.
merkenswaardig is het dat geen raaf in deze provinSOULAPOUR, ftad in Ooft-Indien in het koning- tie kan blyven leven.
ïyk Vifapour, aan dees zyde van de rivier ChriiteSOUTH-FORLAND, zo hiet de kuft der Engelfche
Ba, 15. mylen van de hooftftad Vifapour.
provintie Kent, van Dover tot Hyth.
SOULE, kleyn landfchap in Gafcogne aan het PySOUTHOLD, ftad in Suffolck in Engeland.
reneefche gebergte in Vrankryfc , voert den titel
SOUTH-MOULTON > ftad in Devonshire in Engevan een burggraaffchap.
land.
SOULEVEMENT, oproer, opftand der onderdanen
SOUTH-ULSTER, landfchap in Terra di Fuego in
tegen de overigheid.
zuyd-Am erica.
SOULIERS, kleyne ftad in Provence, 2. mylen ten
SOUTH-WALLES, zie Walles.
SOUTH-WARK, ftad in Surrey in Engeland aan de
zuydweften van Toulon.
SOU-LIBUTENANT, is een opper-officier te>paard Theems, tegen over de ftad Londen, waar mee
of te voet, die den luitenant zyn dienft helpt ver- zy door de beroemde Londenfche brug verknocht
richten. Een Sou-Lieutenant te voet heeft zyn word. Zy is wel geboud, en dryft goeden koophandel , en word voor een deel van de ftad Londen
poft voor de piqueniers.
SOUMEL , ftad in 't koningryk Bengale, in 't ge- gehouden , gelyk zy ook onder het rechtsgebied
bied van den Mogol, niet ver van de rivier Gan- van den Lord-Mayor ftaat. Des niet tegenftaande
zend zy byzondere gedeputeerden i n ' t parlement/
ges in Azien. Daar is een beroemde Diamant- en heeft haar eige gerechtshoven.
iriyn.
SOUTHWEL, ftad in het graaffchap Nottingham in
SOUMELPOUR , groot vlek in 't ryk van den gro- Engeland.
ten Mogol, in 't koningryk Bengale in Azien, aan
SOUÏHWOLD, fterke ftad aan de zee, in de prode rivier Gouel , m wiens zand men diamanten vintie Suffolck in Engeland, die op een rots aan de
vind.
rivier Bithe en aan een baai van den zelven naam
SOUN , SOEN , TSOUN , zo noemt men de voor- gelegen is.
naamfte en gewoonlykfte fchepen in China, 't zy
SQUTLEEÜW, zie Zoute-Leeuw,
dat het oorlog-of koopvaardy-fchepen zyn.
SOUTO, kleyne ftad in de provintie Entre Duero
SOUN E , een van de Orcadifche eylanden, niet y Minho in Portugaal.
'ver van. de Schotfche kurten, daar veel fchaliefteen
SOUVEREIN , een Spaanfche en Brabantfche goude
gevonden word.
munt.
SOUP^ON , argwaan, achterdocht, daar van daan
SOUVEREINITEIT , het hoogfte en onbepaalde
komt Soupgonneren, een quaad vermoeden hebben, heerfchaplyk gezag, dat geen ander heer als God
iemand verdenken.
boven zich kent. Daar van daan worden de koSOUR , rivier in 't hertogdom Luxemburg, die ningen Souvereynen genaamt , die hun land van
aich boven Trier by Wafferbillich in den Moefel niemand ter leen houden, of van hun onderdanen
ftort.
aan geen voorwaarden gebonden zyn.
SOURDINE , is een kleyn rond hout, dat beneden
Soz, rivier aan de Litthaufche en Mofcovifche
in de trompet geftoken word, als men het geluyd grenzen, in het waywoodfchap Mfcülau, die zich
verdoven wil.
in den Nieper ftort.
SOURIQUOIS, zekere wilde volkeren, die in de
SPA , vlek in het bisdom Luik, in het marquifaat
provmtie Accadia in nieuw-Vrankryk in noord- Franchimont , aan de Luxemburgfche grenzen 9
America wonen, die welgemaakt en van een mid- daan.beroemde minerale bronnen zyn, die men het
delmatige grote zyn. Hun kleyne vorften noemen Spa-water noemt, die de Czaar Petrus I. in 't jaar 1717»
%y Sagomos, en de voornaamften onder hen dragen gebruikt heeft, en tot gedachtenis een ftandbeeld
baarden, ook zyn zy zeer aan by geloof en Tovery met een fraay opfchrift in het jaar daar aan heeft laten
vaft.
oprechten.
Sous, koningryk in Africa by Biledulgerid, dat
SPAANSCHE RUITERS, zie Cheval de Frife.
«len koning van Marocco onderdanig is.
SPACCATA, hiet een dikke rots niet ver van de
SOUTEAST, ftad in Hantshire in Engeland.
ftad Gaê'ta 'm 't Napelfche gebied, die van boven
SOUTENEREN, handhaven, in ftand houden.
tot onder gefpleten is, waar van de reet onder by
SOUTHAM, ftad in Warwickshire in Engeland,46. den ingang 4. of5. voet breed,maar naar de hoogte
Engelfche mylen van Londen.
toe noch breder is, en volgens het gevoelen van
SOUTHAMPTON, hooftftad van Hantshire in En- enige een uytwerkzel van het wonderwerk, by 't
geland, aan den mond van de rivierTeft,benevens fterven van den heere Chriftus gefchied, zyn zon,
een flot Calshot genaamt. Zy heeft een beroemde Aan den grond van deze fpleet is een kapel geboud»
haven, Hamptoi Water genaamt, en is een volk- waar heen beroemde bedevaarten gefchieden.
ryke , welbewaarde en goede koopftad , waar
SPAHIS , zyn Turkfche ruiters, die uit des groten
naar een voorname familie den koninglyken titel Sultans kamer betaalt worden, en in het leger dienft
voert.
doen. Hun getal beftaat uyt uooo. man, en hunne
SOUTHERLAND, provintie in noord-Schotland, die wapens zyn een fabel benevens een lans5 die zy
ten noorden aan Caithnes en Strathnavern, ten wesmis|gn aa& Affint, ten zuyden aan Ros en ten ooftea
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ïhïftak noemen ] gelyk ook piftolen, bogen en py- deze markgraven voor de helft toe, de andere helft
Jen. Zommige voeren een zeker foort van pylen de Paltsgraven van Birckenfeld.
SPANHEIM, kloofter, flot en vlek op den zo geof werp- fpieffen , gerit genaamt, die 2. voeten
lang» en aan het eene eind met yzer beflagen zyn, naamden Hondsrug, dat den Paltsgraaf van BircZy hebben ook een degen, caddareh' genaamt, die kenfeld toekomt.
kort, en zeer breed en recht van kling is. Hun
SPANTEN, is een groot Schier-eyland in Europa,
traktament is ongelyk en klimt van 12. tot 100. as- dat ten noord-ooiten door het Pyreneefche gebergte
pers 's daags. Wanneer de grote heer in perfoon van Vrankryk afgefcheyden word, maar anders aan
te velde trekt, fchenkt hy ieder fpahi 5000. afpers, den Oceaan, het naauw van Gibralter en de MidEvenwel is hun leger in den oorlog maar een ver- delantfche zee grenft. De lucht daar in is warm,
warde hoop, die zonder orde marfcheert. Zy be- maar het land zo wel wegens het zand en de berwaken des groten-heers, en groten-viziers Tent te gen-, als ook wegens de nalatigheid der inwoners
paarde, daar in tegendeel de Janitfaren zulks te voet gants niet vruchtbaar van koorn. Evenwel waflen
doen.
'er veel boomvruchten, als china's appelen, oranjeSPALATRO, grote ftadt in Dalmatién",'die wegens appelen , citroenen, olyven , enz. ook is de wol en
haar legging fterk isf nademaal zy op een kleyn de wyn daar zeer goed. Dit Schier-eyland beftaat
half eyland legt, dat door een fmalle aardt-tong aan uit Caftilien , Arragon en Portugaal, waar van het
het vafte land hangt, en daar Hechts een enge pas laatfte zyn eigen koning heeft, maar de twee eerftis, die door een velling, een musket fchoot van genoemde zyn dat ryk, dat men in een byzonderen
r
de ftad gelegen , gedekt word. Op twe punten zin het koningryk Spanjen noemt, en 't w elk in de
•wan het Schier-eyland zyn noch twe fchanffen, en lengte als ook in de breedte 150. Duytfche mylen
de ftad heeft goede baftions. Zy hoort de Venè- heeft , en wegens de goede zee-havens zeer bequaara tot den koophandel legt. De inwoners van
jüanen toe, en heeft een aartsbiftchop.
SPALDIKG, flad in Lincolnshire in Engeland, 98. dit ryk , 't welk een zuyvere Monarchie is, zyn
Engelfche mylen van Londen : zy dryft goeden alle Roomfch-Katholyk, nademaal de inquifitie geea
andere Godsdienften onder hen duit, en hun Mokoophandel en is wel geboud.
SPALMARA, ftad eri haven op het Griekfche ey- narch word zyn Katholyke Majefteit, zyn eerftgebo e zoon Prins van Afturien genoemt. Het zelve
land Cefalonia, de Venetianen toekomende.
SPALNIKI, hieten de kamer-jonkers en kamer- word wederom in 1. koningryken verdeelt, naamlyk van Caftilien en van Arragon. Hedendaags deelt
heremaan het Mofcovifche hof.
SPALT, SPALTEN, kleyne ftad, flot en amt in 't men geheel ^Spanjen in 14. provintien, naamlyk in
bisdom Aichftadt in Frankenland, tuffchen Onolts- Gallicien, Afturien, Bifcayen, Navarre, Arragon,.
Catalonien, Valencia , Murcia, Grenada , Andabach en Weiiïenburg.
SPANCKAU, fterk flot in voor-Pommeren, 2.myl. loufien , nieuw - Caftilien, Eftremadura, oud-Caftilien en Leon. Hier toe behoren ook de eylanden
Lvan Anclam.
SPANDAU , ftad en beroemde velting aan de rivier Majorca, Yvica, en Formentera, maar Minorca is
Havel, daar hy de Spree inneemt, in de middel- in den Utrechtfen vrede 1713. aan de kroon van
Mark-Brandenburg, 2. mylen van Berlyn, oeffent Engeland overgelaten. De kroon Spanje behoren
de fcheepsvaart, koophandel en manufa&uren , ook in alle 4. delen der wereld noch verfcheyde en
ïs 'er een Franfche volkplanting. Zy heeft een fter- grote provintien toe , en 't was ^oordezen het
ke Citadel, die keurvorft Joachimus II. in 't jaar grootfte en machtigde koningryk van Europa, maar
1555. heeft laten bouwen, en hier worden de ge- het heeft door de oorlogen met Holland en Vrankn e , die een zware misdaad begaan hebben, gevan- ryk veel verloren, gelyk het ook door de fterke
gen gehouden, en gedwongen om aan de vefting- Colonien naar America en de verdry ving der Joden
en Moren zeer verzwakt is van volk. Na de dood
bouw te arbeyden.
SPANGENBERG, vorftelyk neder-Heffifche ftad, van den laatften Koning Karel II. die zonder erven
amt, en fterk berg-flot, 2. mylen van Homburg, ftierf,'heeft zich de hertog van Anjou, kleyn zoon
van'koning Lodewyk XIV". van Vrankryk , uyt
en 4. van Efchwege.
SPANHEIM, SPONHEIM, graaffchap in de neder- kracht van een teftament, dat de kardinaal PortoPalts; ten ooften grenft het aan de keur-Paltfifche earero kundig bediflelt had, in 't bezit van dit kolanden, ten noorden aan het aartsbisdom Ments, ningryk geftelt, en bezit het noch tegenwoordig*
ten weften aan het keur-Trierfche, en ten zuyden OndertuiTchen heeft zich de tegenwoordig regerenaan de hertogdommen Lotteringen en Tweebrug- de keyzer Karel VI, onder den titel \ dn Karel HL
gen. Het word verdeelt in het voorfté- en achterfte als koning van Spanje te Wenen laten* uytroepen r
graaffchap, en heeft voordézen zyn eige graven ge- en is anno 1703. gelukkig daar overgekomen, heeft
had, maar die in 't jaar 1437, met graaf Johannes ook den oorlog met alle krachten,.hoewel met ve£zonder manlyke erven uitgeftorven zyn. Van het anderlyk fortuyn, tegen dé Spanjaarden en Franvoorfte bezit de keurvorft van de Palts 3. vyfde de- fchen voortgezet, en van 1703. tot 1710. zyn hoflen , benevens de hooftftad Creutsnach , maar de houding beftendig te Barcelona gehad, is ook 1709,.
jnarkgraven van Baden-Baden bezitten de overige door paus Clemens IX. door een vergelyk voor kobeyde delen, die ook een deel van het. flot van ping, van Spanje verklaart. Maar na dat deszeh%
Engeland en Holland^
Creutfnach toekomt» Het achterfte graaffchap Wort bondgenoten^,'inzonderheid
tr
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SPARGEREN , iets uytftroyen. Daar van daaa
een byzonderen vrede met Vrankryk floten, was
zyn keyzerlyke Majefteit ook genootfaakt in den Spargement een los gerucht, dat dikwils geen grond
Ütrechtïchen vrede met Vrankryk een inruimings noch waaiheid heeft.
SPARNECK , kleyn vlek in het markgraaffchap
tra&aat wegens Catalonien te fluiten, waar op hy
ook dat land met zyn troepen verliet, en zyn na~ Culmbach in Frankenland.
SPARTA, zie Lac&dtmon.
derhand zo wel de Barcelonezen als Majorcanen,
SPARTIVENT©, een voorgebergte aan het uyterfte
<üe noch hun vryheid zochten te hanthaven, onder
de gehoorzaamheid van Philippus V. gebracht ; eynde in Calabria Oitra in Napels. Hier van daan
maar de vrede tuflchen zyn keyzerlyke Majefteit en heeft de golf van Spartivento zyn naam.
SPAS SIMONOW , fchoon Mofcovitifch kloofter»
Philippus V. wierd toen noch niet getroffen, want
de oorlo* gong 1718. toen de Spanjaarden Sardi- niet ver van Mofcau, met een goeden muur omfiien wegnamen , en omtrent Sicilien het zelve zoch- ringt, dat het tot een kleyne vefting dienen kan.
ten te doen, op nieuws weer aan, en wyl PhilipSpATENBtRG , oud woeft berg-flot by Sonderspus tot geen vrede te overreden was, maar de van haufen in Thuringen.
Spanjen afgefcheurdeprovintienmet alle macht weer
SPATIUM, ruymte, wydte, de plaats.
daar aan brengen wilde, deed Vrankryk zelfs, die
SPECCIA, zie Spezza.
met den keyzer in de Quadruple Alliantie getreden
SpECHiA,hooftftad van een kleyn markgraaffchap
was,een inval in Bifcayen, en veroverde verfchey- in Italien, onder het hertogdom Guaftalla behorende plaatfen, daar ondertuffchen de oorlog in Sici- de.
lien van de keyzerlyken met goed fucces gevoert
SPEOALITER, inzonderheid, voornaamlyk.
wierd, zo dat dit koningryk 1710. den zelven inSPECIE , zyn de hele en grove muntftukkenl,
geruymt , en Philippus genoodzaakt wierd in de als realen , piftolen, ducaten, ryksdaalders, enz.
Quadruple Alliantie te treden ; naderhand heeft
SPECIES FACTI, is de inhoud van een gefchiedemen op het Congres te Kamerik enige jaren aan nis, en het ware beloop van een zaak.
een vrede gearbeyd, waar by zich van alle kanten
SPECIFICATIE, een net regifter of ordentlyk ver%o veel zwarigheden opdeden , dat eindelyk zyn haal van een zaak.
keyzerlyke Majefteit bewogen wierd met den koning
SPECIMEN, is de proef van een kunft of uytvjnvan Spanjen een byzonderen vrede te fluyten, die ding, waar van zich iemand beroemt.
van beyderzyds gevolmachtigden den 30. april 1725.
SPECIMIR , ftad in het waywoodfchap Siradien ia
te Wenen onderfchreven wierd, en waar in Phi- groot Polen.
lippus V. voor rechtmatig koning van Spanjen erSPECKFELD, heerlykheyd in Franckenland onder
kent ,'ook van weerskanten de titels die zy gebruykt het graaffchap Limburg behorende, die haar naam
hadden bedongen wierd voor hun leven lang te be- naar het oude flot Speckfeld heeft.
houden. Alzo word de tegenwoordige koning van
SPECTAKEL, fchouwfpel, gezicht.
Spanjen Philippus V. genaamt, die den io.decemb.
SPECULATIE , het nadenken , navorfchen. Daar
1683. geboren is, en den 5. nov. 1712. van al het van daan Speculeren,op een zaak denken,iets uytrecht, dat hy op de kroon Vrankryk heeft, opent- VorfTchen.
lyk gerenuntieert heeft, ook tot ieders verwondeSPEELRUIM, zie Mond.
ring in jan. 1724. den Spaanfchen troon vry willig
SPEICHER , zo hieten de grote korenfchuren in
verlaten, en zich benevens zyn gemalin op het flot Dantzig.
S. Ildefonfus begeven , om daar den overigen leSPE INSHARD , ryke Premonftratenfer abdy in 't
vens tyd in Godvrucht en ruft door te brengen. bisdom Regensburg,die de abdy van Steingaden inMaar toen de jonge koning Lodewykl. den 3i.aug. gelyft is. Het kloofter gebouw is nieuw en prach1724, onverwacht overleed, wierd hy op aanraden tig uytgevoert.
van zyn gemalin en de groten van 't hof bewogen
SPENDEREN, gefchenken geven, mild zyn.
de koninglyke regering Weer te aanvaarden. Zyn
SPEKANCE , een verbaftert Franfch wourd, dat
eerfte gemalin Maria Louife Gabriele was een doch- zo veel als hoop betekent.
ter van Vidor Amadeus , hertog van5 Savoyen ,
SPERRGELD , zo noemt men in Duitfland het
die den n.fept. 1701. gehuwt, en den 14. febr. geld dat men geven moet om de poorten , die
1714. geftorven is. De tegenwoordige gemalin reeds gefloten zyn, weer te doen openen, of om
is Elifabeth, een dochter van Odoard II. hertog in de ftad gelaten te warden. Hier van zyn de
van Parma, die den 25. o et 1692. geboren, en in rykshofraden in 't gantfche Roomfche ryk vry.
juli 1714. in den echt getreden is. Uit de eerfte
SPESHART , een groot woud in Franckenland
•echt is de tegenwoordige prins van Aiturien Ferdi- by AfcharTenburg, tuffchen Franckfort en de abdy
nandus op den 23. fept. 1713. en uit het twede Fulda.
huwlyk prins Karel, dien de toekomende fucceffie
SPETIA, zie Spezza.
van Florence en Parma toegedacht is, den 20. jan» SPEY, een van de grootfte rivieren in Schotland;
3:716. geboren.,
die uyt het meir Spey voort komt, en zich beSPARENBERG, fterk flot op een hoge rots in het neden Bog de Gicht in de zee ftort. Zy heeft goe*
graaffchap Ravensberg, by Bylefeld.
de Zalm en een zeer fnellen loop.
SPEYER , bisdom in de opper-Rhynfche kreits in
SPARBNDAM,
een
vewiakelyk
dorp
in
Holland
9
tuflchen-Amfterdam en Haarlem,
de nedfer-Palts, dat de Rhyn ia twe delen fcheyd r
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en daar de prcïosdy Weiflenburg ingelyft'is: de gewone biffchoplyke refidentie-plaats is te Bruchfal.
De tegenwoordige birTchop.is Damianus HugoPhilippus, cardinaal én graaf van Schönborn, die anno
1676. geboren, den 30. Nov.1719. biflchop alhier,
en anno 1722. coadjuteur van Conftans geworden is,
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dicht daar by is op de Donau een plaats, de nieuwe
Bruch genaamt, die voor de fchepen zeer gevaarJyk is.
SPIELBERG, bergflot en vlek in Franckenland, 3.
mylen van Anfpach,het bisdom Anfpachtoekomen*
de.
SPIELBERG, flot en amt in het vorftendom OetSPEYER SPIER > hooftftad des bisdoms van den tingen, daar een graaflyke linie van Oettingen, die
r aanden
welven naam, leg
Rhyn °P diezyde,daar hier van daan den naam heeft, reiideert.
het kleyne water Speyer of Speyerbach daar in valt.
SPIELBERG IN MORAVIEN, is een hooft-vefting,
De raad en de meefte burgers z'yn Luiterfch, maar en legt aan de ftad Brinn.
de Katholyken bezitten den dom, die in den voorSPIEL-GRAF (SPEEL-GRAAF), word die gene te
gaanden oorlog door de Franichen verwoed is. Zy Wenen genoemt, die het gezag over de mufican*
legt 4. mylen van Worms, word voor de oudfteftad ten, comedianten en andere openbare fpeelders heeft,
van Duytsland gehouden, en is een vrye ryksftad, die zonder zyn verlof in de Ooftenrykfche landen
waar over de biflchop niets te bevelen heeft, uyt- niets vertonen of fpelen durven. Hy is ook rechter
genomen dat hy de kamer-fchouts-voogt-burgemee- over die gene, die over het fpelen queftie krygen.
fter-en tol-amten vergeven kan , waarom hy zich Dit amt is onder de oudfte van de graven Breuners
ook niet biflchop van, maar te Spier, fchryft, en zom- erflyk.
tyds zyn refidentie daar neemt. Zy huldigt ook den
SPIESS-CAPPEL , amt en voor dezen een kloofter
biflchop , waar tegen hy haare privilegiën moet be- in het graaffchap Ziegenhain , daar de oude landveiligen , en de keurvorft van de Palts is haar fchuts- graven van Heffen, wyl het midden in 't land geieer. Voor dezen was alhier het keyzerlyke kamer- legen is, hun landdagen hielden.
gericht, dat wegens de krygs-troeblen anno 1693.
SPIGNO,SPIN , kleyn landfehap in het hertogdom
naar Wetslaar verlegt is. Niet ver daar van daan Montferrat, tuffchen de beyde landfehappen Aqui
ïs de kleyne rivier Speyerbach, daar de Bondgeno- en Albi, is een keyzerlyk rykslcen, en 1709. van
ten de neerlaag in «'t jaar 1703. kregen , toen zy de den hertog van Savoyen in 't bezit genomen, maar
velling Landau, die de maarlchalk van Tallard be- 1723. volkomen den keyzer afgekocht.
legert hield, ontzetten wilden.
SPIGNO,SPIN ,de befte ftad in hetmarkgraaffchap
SPEYERGOW , hiet de landftreek om Speyer.
Spigno, legt aan een kleine rivier, die niet ver da&r
SPEZZA, LA SPETZA, SPECCIA , kleyne ftad aan van daan in de Bormida valt.
een heuvel aan de golf van Spezza in Italien , de
SPILAMBERTO, kleyne ftad aan de rivier Panaro,
Genuëzen toekomende. Deze golf is een kleyne niet ver van Modena.
fceeboezem van de Liguftifche zee, aan wiens haSPIL , is een zeker werktuyg op een fchip , door
ven veel forten geboud zyn om de fchepen te- be- welkers behulp de anker-touwcn opgewonden wordekken.
den.
SPHARA, hiet eygentlyk een kloot of kogel, en
SPILLEN , hieten de uyterfte ftengen boven aan
in de aftronomy word het voor de aard en heniel- de maften, waar van de vlaggen en vleugels waajen.
klofen genomen.
SPIILISBY, ftad in Lincolnshire in Engeland.
S P I C I M I R , zie Specimir.
SPIL-MAGEN, zie Cognaten*
SPICKÊR , een voortreflyk Hot benevens een heerSPIN , zie Spigno.
lykheyd en fchonen luft-tuyn op het eyland Rugen,
SPINALONGA, vefting op het eyland Candia, aan
aan de noordlyke kuft in voor-Pommeren, hoorde
voor dezen, eer de Noordfche Geallieerden in 't de golf van Spinalonga, op een kleyn eyland, daar
jaar 1715. het eyland Rugen wegnamen, den Zweed- zy een goede haven heeft. Zy hoorde voor dezen
de Venetianen t o e , maar is 1715. van de Turken
fchen graaf Wrangel toe.
SPIEGEL , is achter aan een fchip dat met beeld- verovert.
SPINARZA, CHERVESTA PICCOLA, rivier in Albawerk vercierde deel, dat van de achterfteven af tot
aan de cajuyt, en inzonderheyd in de fregatten bo- nien, in Griekenland, die zich tuffchen de kleyne
ven recht, maar beneden naar proportie van het fteden Spinarza en Pirgo in de golf van Venetien
ftort.
fchip in de rondte fpits toeloopt.
SPINGTCHA , rivier in Perzien, die onder anderen
SPIEGELBERG, KOPPENBRUGGE, een graaffchap
lufTchen Hameln en Hildesheim , voor dezen den de ftad Tauris, in de provintie Adyrbeitfan leggenvorft van Naflau Diets ais een Hannoverfch Leen de, doorftroomt.
SI^INO , kleyne ftad in het Milaneefche landfehap
toekomende, 't welk evenwel anno 1711. de keurvorft'van Hannover als leensheer na de dood van Lodi, aan de rivier Adda, is 1725. den hertog van
den erfftadhouder weer in 't bezit genomen heeft. Savoyen ingeruymt.
SPINOLA, een marquifaat in't Genueefche gebied,
SpiEG£LGEVBCHTEN,hiet wanneer men iets maar
Haauw en voor het oog, maar niet in rechten erpft dat een voornaame en beroemde familie den naam
en titel geeft. Uyt deze familie zyn de hertogen
«Soet.
SPIELBERG, llot op een eyland in den Donauw, van Molfetta, S. Sevenno, S. Pietro en Sefto gecterdenalve myl beneden Lints in Opper-Ooftenryk, fproten , welke laatsgenoemde voor dezen onderkoning
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SPLUGEN, vlek in GraauwbundterJand, in hel
koning van Sicilien in naam ^van Philippus V. geweeft is,' en in 't gemeen de Marquis de los Balba- zogenaamde Rhynwald , waar van de zeer hoge
Splugerberg den naam heeft.
zes genoemt wierd.
SPOELKELK, word in de Katholyke kerk de kelk
SpiN-nsEREN,een baftert-woord in Duytslandgebruyklyk, betekent gedachten en bekommering o- of beker genaamt, waar in wyn en water is , dat
men enige communicanten op hun verzoek tot afver een zaak hebben, en dezelve uytvorrTchen.
koeling , na dat zy de gewyde hoftie genuttigt hebSPION, een verfpieder, fpioneren, verfpieden.
SPIR, LE VAL DE SPIR, *eker Franfch gebied in ben, langt.
het graaffchap RouffiUon, langs de rivier Tech in
SPOLETO, hertogdom in Italien, 't welk ten oeCatalonien.
,
_
. r , , _ ften aan Abruzzo, ten zuyden aan Sabina en hel
SPIRDING, een van de grootfte en vifchrykfte erfdeel van St. Pieter,ten weften aan Orvietano en
meiren in Brandenburgs-Pruiflen. Het heeft vier Perugino, ten noorden aan Urbino en Marcad'Aneylanden op een van welke het word gezegt zeer cona grenft. Het hoort den pauslyken ftoel toe, en
te fpoken,'t welk daarom Duyvels-Werdergenaamt de hooftftad Spoleto legt aan de rivier Marogia aaa
een heuvel. Zy heeft een fterk Hot, en een bisword.
SPIREO, een voorgebergte in Sicanien in Morea, dom , dat onmiddelyk onder den paus ftaat. Maar
door de aardbevingen van het jaar 1703. is zy byna
by de ftad Epidaurus.
SPIRITUS, hiet by de geneesheren de befte kracht gants verwoeft.
SPOLIA , worden de ridder-tekens , als fchild ;
en fap van een artfeny, die men door 't diftileren
helm, degen, handfehoenen en fporen genoemt 9
uyt zekere planten getrokken heeft.
SPIRITU SANTO, ftad en Capitania inBraiilien in die by adelyke begraveniften volgens het ridderlyk
gebruyk aan de kerkmuren opgehangen worden.
Zuyd-America, die de Spanjaarden bezitten.
SPIRITU SANTO ,üad in Nieuw-Spanjen in NoordSPOLIEREN, beroven, plunderen, beftelen. Daar
Am erica.
van daan Spolium een roof, 't welk in de rechten
SPIRITU SANTO, zie S. Spiritu,
een zulke daadlykheyd betekent , als iemand met
SPIRITUS FAMILIARIS, is een geeft die iemand geweld en tegen recht en reden iets ontnomen is.
voor 't aanftaande gevaar waarfchoud en goed geluk
SPONECK, dorp en heerlykheyd aan den Rhyn J
by brengt. Daar worden veel zaken door bedrog beneden Biïfack, welke het recht van de vaart ovoor fpiritus familiares uytgegeven, die zulken naam ver den Rhyn aldaar toekomt. Het hoort den herhet minft verdienen,en waar van, als men verftan- tog van Wurtemberg-Mumpelgard toe , en nu na
dig zal redeneren, geen uytwerking te verwachten is. deszelfs affterven den hertog van Wurtemberg-StuN
SPIRLINGA, kleyne ftad op het eyland Sicilien.
gard; ondertuflehen voeren de kinderen van den
SPIRNAZZA, zie Stromïo.
laatft overledenen hertog van Mumpelgard noch den
SPITHEAD, ftad en haven niet ver van Ports- giaaflyken titel daar van.
mouth in Hantshire in Engeland.
SPONHEIM, zie Spanheirn.
SPONSALIA, trouwbeloften.
SPITS , vlek en ilot aan den Donau , in NederOoftenryk, 2. mylen van Crcras.
SPON WITS, fchans aan de Zwynefund in de pro**
SPITSBERGEN, SPILBERGEN , een van die onbe- vintie Aggerhus in Noorwegen , die de Zweden*
kende Noordlanden achter Nova Zembla , naarden 1716. ingenomen en geilecht hebben.
Noorder Pool toe, dat 1596. van de Hollanders
SPORADES lNsuL/E,zyn de eylanden van den Arontdekt wierd, en van de veel fpitfe bergen , die chipel, die aan de Aziatifche grenzen leggen , en
aan de kutten leggen, zyn naam kreeg. Men vind hun naam daar van daan gekregen hebben, wyl zy
hier veel zee-vogels, witte beren , rendieren en wal- hier^en daar verftrooyt leggen. Daar wonen enivifTchen, welke laatftgenoemde in den zomer van ge Grieken o p , en zy horen de Turken toe.
de Hollanders gevangen worden. Het land is on-, SPOREN , zyn op een ichip vierkante gaten in de
bewoont en zeer koud, zo dat 'er geen dode lig— Spoor-balk, waar in de mailen ruften.
chamen verrotten , en in den winter is het vier
SPORTULA , wierden in oude tyden de korven
maanden achter malkander nacht , in den zomer genoemt, waar in de grote heren hun goede vriendaarentegen zo lang dag. Het land 't welk het dicht- den en cliënten enige ververfchingen of iets van
fte aan 't Ooften legt , word nieuw-Vriesland ge- hun tafel toezonden. Tegenwoordig noemen de
naamt.
Juriften Sportulen wat men den rechter en deszelfs
SPITSGROSCHEN, zyn anno 1476. uyt de Schnee- bedienden voor den opftel van 't vonnis, confirmatien,
bergfche mynen te Zwickau gemunt, en in 't begin difpeniatien, enz. betalen moet, 't geen in verfcheygelde ieder maar een goeden grofchen, daar na zyn de landen getaxeert is, waar naar zich ieder in de
ty op 15. penningen gekomen, waar van daan zy betaling richten kan.
noch Funffzerlein hieten, en eyndelyk op 18. penS. P. Q R, deze letters plachten de Sabynen in
ningen , die zy noch gelden.
hun vaandels te voeren, en zouden zo veel beduySpiTTAL,fteedje benevens een fchoon ilot in Ka- den als Sabino Populo Quis Refiftet ? dat is, wie kan
rinthien aan de Drau , den graaf Porcean toeko- het Sabynfche volk weerftaan ? Naderhand behaagmende.
4
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SPLENDEUR , pracht en heerlykheyd, daar van daan by wie ze betekenden Senatus Populus Que RomaSplendied prachtig, heerlyk.
n u s , dat is, de raad en het volk van Romen.
SFRS-

SPR.
SPRECHENSTEIN , heerlykheyd in T y r o l , het
vorftlyke huys Trautfohn van Falckenftein toebehorende.
SPREE, vaarbare rivier in de Marck-Brandenburg,
die beneden het Boheemfche gebergte niet ver van
Tollenflein, en dicht aan het opper-Lufatifche dorp
Gersdorf, dat onder 't gebied van de Itad Zittau
itaat, ontfpringt, van daar op Budiffin loopt , naderhand op Spremberg, Cotbus en in het Spreewald , Beriyn en Keulen aan de Spree van elkander fchevd, en zich tegen over de veiling Spandau.
in de Havel ftort.
SpR£EWALD,een ruym en lang woud van 4. mylen in den omtrek, in neder- Lufatien , van de Spree
gants omringt en doorftroomt. Daar leggen veel
dorpen in , en het is een goede wykplaats in oorlogs-tyden, ook wegens de goede vee-fokkery beroemt. Het ftrekt zich van Lubenau tot aan de
heerlykheyd Lubberofe uyt, hoort ten dele de graven van Lynar, ten dele andere voorname adelyke
familien toe, die 'er hun goederen en ridderlyke
huyzen in hebben.
SPREKER , of redenaar in 't parlement vanGrootBrittannien, is een perioon die in den naam van de
overige leden het woord voert; beyde parlementshuyzen hebben hun eygen fpreker, voor wien het
zwaard, wanneer hy in en uytgaat, gedragen word.
In 't hogerhuys bekleed de lord-cancelier of grootzegelbewaarder deze plaats, die , wanneer de koning 'er tegenwoordig is, achter deszelfs verhemelte itaat, of ook op de eerite wolzak aan het verhemelte zit, en het groot ze-el, gelyk ook een zilver
vergulde fcepter nevens zich leggen heeft. In het
lager-huys of het huys dergemeentens heeft de fpreker een (loei, die in het midden Haat , en de fecretaris een nevens zyn tafel Wanneer de koning
of de koningin in het parlement verichynt , belait
men het lagerhuis zyn fpreker te verkiezen, 't geen
het anders zonder komnglyk bevel met doen durft.
Hier op gaan de leden van het lageiimys uyt het
hek van het hogerhuys weer naar hun vertrek , en
verkiezen uyt het midden van hen een redenaar,
die in 't gemeen een wei-ervaren rechtsgeleerde is,
dien zy den koning den volgenden dag voorftellen,
wanneer zyn majelteyt op den troon zit , en alle
geeitlyke en wereldlyke lords in hun fcharlake rokken byeen zyn. Wanneer de koning hem voor
goed keurt, flaat hy uyt zedigheid deze eer af, maar
na dat hy gedwongen is die aan te nemen, bid hy
den koning om 3. dingen: (1.) dat de gemeentens,
zolang het parlement zit, toegang tot zyn majefteyt
hebben mogen, (i.) de vryheyd om hun mening
rechtuyt in het lagerhuys te zeggen, (3.) vryheyd
van alle arrelten , welke punten de koning hem aanftonds inwilligt.
SPREMBERG , kleyne ftad en amt in het markgraaffchap Neder-Lufatien , aan den linken oever
van de Spree vier mylen van Guben. Zy heeft den
3o.July 1705. over de 300. huyzen door den brand
verloren. Hertog Hendrik van Saxen-Merfeburg
lefideert aldaar op het flot, die den 2. Sept. 1661.
geboren is, en Elizabeth, dochter van Hertog Gu-
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den 29. Maart 1691. ter gemalin heeft.
SPRENGEL, ZO noemt men het bisdom of het gebied van een biilchop of fuperintendent.
SPRING-KIST, zie Vuumfi.

SPRINTZENSTEIN , berg-ilot en heerlykheid inopper-Ooftenryk aan de PaiTaufche grenzen, waar van
het graaflyk gedacht van Sprintzenftcm den naam
voert.
SPROE , kleyn eyland in Denemarken aan de
grote-Belt, tuflchen Fimnen en Zeeland.
SPROTTA , rivier in Silefien , die in 't vorftendom
Liegmts by het dorp Spröttichen ontfpringt, en by
de itad Sprottau zich in de Bober itort.
SPROTTAU, flad in 't voritendom Glogau in Silefien , 5. mylen van Glogau, aan de rivieren Bober
en Sprotta.
SPUM-HEAD, voorgebergte in de Engelfche provin tic Yorck, dat zich ten zuydooften m de Ooitzee uytftrekt.
SPUY, zo word de gracht genaamt die van'tHaringvliet naar de oude Maas loopt, betekent zo veel
als een kolk of waterlozing
SQUILLACE, itad benevens den titel van een vorftendom aan de rivier Fuvelone, niet ver van de golf
van Squillace in L'alabria ostra ;n Napels. Haar bisdom Itaat onder den aattsbiilchop van Reggro , en
de golf van Squillace is een deel van de Joniichezee.
SREBERNICUM , fteedje in Bofnien in Ongaryen f
daar goede goud-en zilvei-mynen zyn.
SREMO, SREMICK, SRANEN-STADT , een Had

in

het waywoodfchap Polen in Groor-Pokn.
SRLNSKO, itad in het waywoodfchap Plocsko in
Mafuvien, in Polen.
SRODA , zie

'-ichroda.

SSCLAKOWICE, flad van de koninglyke kamer in
Bohemen, in de Kaurzimer kreits.
STAAG of STAG is op de fchepen een dik touw

van de eene malt tot de andere*,zo wel om dezelve vait te houden, dat hy niet voor noch achterover kan vallen, als ook om 'er by goeden wind
een zyl aan te voeren.
STAAT^ of een gemenebelt, is in zich zelfs een
groot genoodfchap , waar in men ovengheyd en
onderdanen aantreft.
STAATEN VAN HOLLAND ,

zie Generaale Staa-

ien.
STAATS-MAN, STAATS-DAME, word in 't gemeen

van wrereldlyke en voorname perfonen gezegt , die
zich aan'thof ophouden, of anders een grooten ftaat
houden.
STAATS-MINISTER, zie Mimfier.

STAATS-RECHT,hiet men in 't gemeen de grondwetten , waar op de gantfche regering gegrond is.
STAATS-SECRETARIS , zie Secretaire d'Etat.
STABELMEISTER, OBER STABELMEISTER , is aan

het keyzerlyke hof een hooge bediende, die voor
defpyzen, wanneer die op de tafel zullen gedragen worden, ook wanneer den keyzer het handwater en de eerfte dronk overgelangt word , gaan
moet.
STABILIEREN, zich ter neer zetten, zich op een
flaaf Adolphus van Mecklenburg - Guftrow, zedert .plaats met de woning neerflaan.
Nnnn-n
STA-

g$4

STA.

STA:

STABLO, een abdy van de Benediktyner orde in
't Luy herland, die anno 657. van koning Sigibertus van Aaitraiien geboud is. De abt is een onmiddelyke ftand van 't ryk,hoort tot de Weitphaaliche
kreirs,en het vlek Stablo legt aan de rivierRechte. Voor
dezen heeft het tot het bisdom Straatsburg behoort,
maar naderhand heeft 'er de biiTchop van öinabrug
bezit van genomen. In 't jaar 1715- den x5« O d o ber is Johannes Erneftus , een gebore graaf van
Leeuwenftein en birlchop van Doornik hier tot abt
verkoren.
STADB , welbeveftigde Had in 't hertogdom Breinen, 5. mylen van Hamburg en 12. van Bremen,
daar de rivier Sehwinge in de Elf valt. Hier was
de regering van gemelde hertogdom, die nyt een
generaal-gouverneur en enige regerings-raden belfond. Voor dezen is de ftad een vrye ryks-en hanïeftad geweeft, maar in den Munfterfchen vrede anno 1648.. benevens het ftift Bremen aan de kroon
Zweden overgelaten, die het wel 1676. in denPom-merfchen oorlog van den hertog van Bronswyk-Luueburg afgenomen, maar 1680. ook weerom gegeven wierd. Anno 1712. viel de koning van Denemarken in het Breemiche, en dwong deze veiling
zich na een redelyke belegering over te geven, maar
tegenwoordig hoort zy den koning van Groot-Brittannien als keurvorft van Hannover toe. Zie Bre-

daar de afgod der oude Saxen, trmenfui! genaamt*;
ftond, dien keyzer Karel onder de voet heeft geworpen, en in plaats van dien een kerk ter eren
van den H. Apoftel Petrus geboud.
SIADTHAGEN, kleyne ftad in het graaffchap
Schaumburg in Weftphalen, den graaf van der Lip»
pe toekomende.

STADELKIRCHEN, berg-vefting ïn opper-Ooftentyk aan de Ens, waar by het vlek btadel legt, daar
veel fchippers wonen.
STADEN , kleyne ftad in Wetteravien in het graaffchap Nidda , een myl van Friedberg, heeft goeden
wyn en 2. gezondheyds-bronnen, en hoort onder
Heften Darmftadt.
STADIA, kleyne ftad aan de golf van Salonichiin
Macedonien in Griekenland.
STADIAN, een voorname ryks-ridderlyke familie, die nu in den ryks-graven ftand verheven is,
gelyk ook Johannes Philippus graaf van Stadian , erffpys-opdrager van het bisdom Augsburg, en keurMentiifche geheyme Raad , wegens de ryks-heerJykheyd Tannhaulen , die hy van de graven van
Sintfendorf gekocht, en van den keyzer ter leen
ontfangen heeft, in de Zwabifche kreits en het collegie der ryks-graven in 't jaar 1709.zitting en ftem
gekregen heeft.

STADT-ivEMNATH,ftad in de opper-Palts, 4, mylen van Eger.
STADTLAND, zeker ftreek lands in de Weftphaalfche kreits, tot het graaffchap Oldenburg behoren»
de. Het ftrekt zich van Huntewater tot het Budjadinger-land uit, is 4. uren lang en 2. breed. Hier
in leggen de voogdyen Golswarden, Oldenbrock*
Hamelwarden, Elsflet en het fterke (lot Ovelgunne.

STADILLA, zie EfladMa.

STADINGER-LAND, zeker ftreek in het graaffchap
Oldenburg , zynde benevens het Budjadingerland
©en Bronswyks-Luneburgs leen.
STADIUM, is een ruymte van 125. fchreden.
STADLOO, kleyne ftad in 't bisdom Munfter, aan
de rivier Berckel, tegen de grenzen van de provintie Zutphen.
STABT AM H O F , BAYERISCHER HOF , kleyne ftad

aan de overzyde van de Regensburger-brug in neder- Beyeren , in 't rent-amt Straubingen.
STADTBERG, kleyne ftad in 't bisdom Paderborn
sn Weftphalen aan de rivier Diemei, aan de grenzen van het graaffchap Waldeck, tot de abdy Corvey behorende : haar vefting-werken zyn geilecht,

STADTHOUDER VAN HOLLAND, is altyd durende

prefident van den ftaats-raad ,en heeft het recht om
de misdadigers pardon te geven, ook macht om de
overigheden te verkiezen , nademaal hy' uyt drie
perfonen, die de lieden voorflaan , een benoemen
mag. Onder zyn naam worden alle befluyten uytgegeven, en hy geeft de uytfpraak in de gewichtige gefchillen der Staten. Daarenboven is hy capteyn generaal te water en te land, waar om defoldaten zo wel voor hem als voor de Staten Generaal
den eed moeten afleggen.Hy benoemt de officiers,
heeft in de admiraliteyts collegien en in den krygsraad veel te zeggen, en alle uytvoeringen te water
en te land gefchieden op zyn raad. Na de dood
van koning Willem III. is deze bediening noch
niet vergeven. Daarentegen is de prins van Nasfau-Diets erfftadhouder van Vriefland , en reets
by verkiezing ftadhouder van Groningen en Gelderland.
STADT-ILM, zie Ilmftadt.
STADTKETL , zie Keil.

STADTLO, of STADÏLOHN, zie Stadloo.

STADT-MEISTFR , hiet de prefident van den hogen raad te Straatsburg, wiens regering een vierendeel-j aars duurt. Deze heeft het grote lxadts-zegel
in bewaring, en in zyn en des raads naam worden
alle befluyten en brieven afgevaardigt.
STADTRECHT TE BRESLAU, word ook het Groff-

Ding of judicium Majus genaamt, waar in allebm>
gerlyke zaken gevordert en verhandelt worden, uytgenomen de gene die onder het zo genaamde Kleinding of Judicium minus behoren. Insgelyks worden hier in 00& de pandgedingen , de uytwinning
der vafte goederen, de criminele zaken en de banproceilen verhandelt. Het word jaarlyks van nieuws
aan op den volgenden maandag na de raats-verkiezing.
vervult, en daar zyn 4. ordinare gezworene advocaten by aangeftelt. De oudfte van den raad is 'er
by beurten voorzitter van , en daar by zitten de heren fchepenen, de heer ftadts-voogt in plaats van
den praefes , en 2. by zondere Scabinographi of fecretariften van fchepens.
STADTSDAGEN, zyn de vergaderingen der gedeputeerden van de ryksfteden, die alle jaren, of zo
dikwils zy het nodig oordeelen, gehouden worden3
waar op zy wegens haar welvaart en gemenebeft:
raadplegen en een befluyt nemen. De uytichryven -j

en voor dezen heeft de plaats Ehresberg geheten , de ryks-fteden zyn Neurenberg, Franckfort, Uka
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STAIECKEÏ een berg-flot by Bacharach in de nefn Straatsburg, welke laatfigenoemde nu in Frander-Palts, dat voordezen zyn eige graven heeft gefche handen is.
• STADTS-RECHT SCHENKEN, is een privilegie dat had.
STALIMENE, LEMNOS, een der voornaamfte eyde keyzer aan zich behouden heeft, en daar kan
aan geen plaats in Duitfland dit recht gefchonken landen van den Archipel, tuflehen den berg Athos,
-worden, ten zy een ryksftand hier toe volmacht en het Schier-eyland Romania. Daar groeit heergekregen hebbe , of dat het met uytdruklyke of lyke wyn, en men vind 'er de zegel aarde. Het is
ftilzwygende toeftemming van zyn keyzerlyke ma- volkryk, hoort de Turken toe , en de hooftftad
voert den zelven naam, daar een Griekfche aartsjefteit gefchiede.
biflchop woont. Daar leggen noch verfcheyde
STADT WORBIS, zie Worbis.
fteedjes o p , als Condea, Cochina,Palfo en Caitro,
STALTS, flot in neder-Ooftenryk.
STAF, zyn de opper-officiers van een regiment, benevens 75. dorpen.
STALMEESTER, GROOT-STALMEESTER VAN VRANKdie het zelve in 't gemeen , en niet ieder compagny
RYK, GRAND ECUYER DE F R A N C E , vergeeft by na
in 't byzonder dienen.
alle amten van de grote en kleyne koninglyke ftal,
STAFANGER, zie Stavanger.
STAFETTA, is in Vrankryk een Courier, die twe zorgt voor het onderhoud dier ftalJen enitoeteryen;
wegwyzers of geleyders by zich heeft. Maar ge- en de gene, die academiën of ridder-fcholen willen
meenlyk hiet het een poftillon, die buyten den ge* oprechten, moeten van hem verlof daar toe vermenen pofttyd met brieven afgevaardigt word. In zoeken. Men noemt hem in 't gemeen Monüeur Ie
Spanjen is Eftafetta de gemene poftillon met brie- Grand.
STAMEOL, zo noemen de Turken de ftad Con*
ven.
STAFFARTA, abdy in Italien in Piemont, niet ver ftantinopel.
STA MES, een ryk Ciftercienfer kloofter in TyroI 8
van Saluzzo, daar de hertog van Savoyen 1690.
een harde nederlaag van de Franfchen kreeg, waar aan de rivier Inn, 3. mylen van Infpruck.
STAMMEL, markt-vlek in 't hertogdom Bergen»
ïia byna gants Savoyen in Franfche handen quam.
STAFFELSTEIN, kleyne itad en amt in 't bisdom niet ver van Muhlheim.
STAMPA, fteedje in Graauwbundterland, niet ver
Bamberg in Franckenland.
STAFF(;RA, rivier in het landfchap Pavefano, in van de Comer-zee en de ftad Chiavenna, is het
i e t hertogdom Milaan, die zich in den Poo ftort. Hamhuis der graven van Stampa in 't hertogdom
STAFFOÜDSHIRE, graaffchap in Engeland,'t welk Milaan, die evenwel niet met de graven van Stampach
ten ooften aan Darby, ten noorden aan Chefter, in de Elleboger-kreits in Bohemen moeten verwart
ten wellen aan Shrop,en ten zuyden aan Worches- worden.
STAMPADA, STAMPATA, betekent zo veel als geter en Warwick grenft. Het is ten noorden bergachtig en woelt, daar en tegen heeft het veel yzer drukte zaken, en men zet dit woord op de brieen iteenkolen. De hooftftad Stafford legt aan de ven , wanneer men gedrukte zaken met de poft
rivier öaw en heeft zitting en item in 't Parle- verzent, om dezelve voor billyker port voort te
krygen.
ment.
STAF FGURÏER, zorgt voor de quartieren van de STAMPALIA, eyland van den Archipel tegen da
Staf, en moet alle proviant benevens andere nood- Aziatiiche grenzen, met een itad die ook Stampalia hiet. Het hoort de Turken t o e , heeft gebrek
druft voor dezelve bezorgen.
STAFFSIO, beroemde yzer-hamer in de Zweed- aan zoet water, en word daarom maar van enige
•fche provintie Sudermanland, daar yzere ftukken en Grieken bewoont.
STAMFFEN, ftad in opper-Ongaryen.
canonnen, die de metale aan cierlykheid niet wySÏAMPO EFFENDI, is de opperfte rechter in burken, gegoten worden,
gerlyke en criminele zaken te Conftantinopel.
SÏAFFURT, zie Stajffurt.
STAF-QUARTIERMEESTER, maakt plaats voor de
STAMPON , rivier in de Franfche provintie Guien«°
Haf, en wyft ieder zyn quartier aan, het 7,y in 't ne, die in Condomois ontfpringt, en zich in de riveld, het zy in 't garnizoen.
vier Meidon ftort.
STAGNARA, Turkfche ftad in Romanien, aan de- STANCHIO, STANCO, STINGO, STANCU, MEROP I S , Cos, Turks eyland in den Archipel, dat ten
Zwarte-zee.
STAGNQ,kleyne ftadt in Dalmatien op hetSchier- ooften naar Natoliën ziet, en hondert Jtaliaanfche
eyland Sabioncello , benevens een haven en een mylen van Rhodus afgelegen is. Het heeft een ftad
bisdom , dat onder den aartsbiflchop van Ragufa van den zelven naam, daar men een welvoorzien
flot vind, en word van Grieken en Joden bewoont,
Haat. Zy hoort de republiek Raguia toe.
STANDAART, zo word het vaandel op een galey
STAHRENEFRG, zie starenbsrg.
genaamt. By de ruytery gebruykt men de ftanSTAIN , zie stem.
daarden in plaats van vaandels, en zy zyn veel korSTAINDROP, ftad in Durham in Engeland.
STAL , beftaat aan een voritlyk hof uyt een groot ter en fmalder als deze.
STANDIA , kleyn eyland van den Archipel niet ver
«getal üaibedienden, koetfen, paarden, en alles wat
tot het vervoeren van den vorii in en buiten's lands van de ftad Candia. Het heeft 2, havens , maar
geen inwoners.
vereifcht word.
STAND-QUARTIER, hiet wanneer de foldaten by
STAL , itad in opper-Kariuthien , aan <ie Saltsfiurgfche grenzen.
zomer in de quartieren leggen, en een tyd lang
Nnnani
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daar in blyvcm Het word tegen de winter-quartieren als ook de inquartiering op den marien geftelt.
STAND-RECHT, heeft in den oorlog in de marfch,
by belegeringen, en over 't hooft hangende gevechten in zulke zaken plaats; wier uytflel een grote
wanorde in de krygstucht veroorzaken kan, en die,
anderen tot een fpiegel, een haailige executie vereiffchen , zo,dat het regiment, waar onder de misdadiger behoort, fchielyk in een kring verzamelt, het
vonnis over hem uytgefproken, en deflraf aanitonds
ter uytvoering geilelt word.
STANDS PERSONEN , zo word de hoge adel genoemt, naanilyk de koningen tot de vryheren incluys.
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STAPPBIBERG, graaffch-ap in Weftphalen, tot het
bisdom Paderborn behorende.
STARABAT, landfchap in Perzien, tegen het Caspifche meir gelegen, benevens een ilad van den
zelven naam.
STARADOP, STARODÜP, ftad benevens een fterk
Hot in 't voritendom Severien in Mofcovien , de
Cofacken toekomende, 30. mylen ten noorden van
Baturin.
STAKCKENBACH, GILEMNITS, fteedje en flot ia

de Konin-igratzcr kreits in Bohemen.
STARCKENBJRG, ilerk flot en vlek in de Bergflraat by de Had Heppenheim , hoort keur-Ments
toe, en beilaat meer uyt tuynen als uyt huyzen en
ilraten.
STANDS VERHOGINGS BULLEN, zyn die keyzerSTARCKSTELL, ileedje en flot in de Koninggratfer
jyke brieven, waar door iemand van zyn keyzer- kreits in Bohemen,
lyke Majefteyt in den vorilen-graven- vryheren- en
STARENBERG, een flot en ftamhuys der graven
adel-ftant verheven word, en daar voor in de ryks- van Starenberg, in neder-Ooitenryk gelegen, becancelery de gezette prys betaalt.
nepens een heerlykheid, waar toe het marktvlek
STANES, ilad in Middlefex in Engeland aan de Hag behoort. Dit oude graaflyke geilacht heeft
rivier Surrey, waar over hier een brug legt, 15. na't aftier ven der vorilen vanEggenberg annoiyiy»
mylen van Londen
deert-maaifchalks waardigheid m Ooilenryk verkreSTANFORD : Had in Lincoln aan de rivier Weiand gen , en uyt het zelve zyn inzonderheid beroemt
in Engeland, aan de grenzen van de provintieNon- Érnft Rudiger, graaf van Starenberg, die in 't jaar
hampton, is groet en volkryk, en zend 2, gede- 1683. de ftad Wenen zo dapper tegen de Turken
defendeerde, en de keyzerlyke generaal veld maarputeerden in 't Parlement.
STANG E ER o , vies in de Zweedfche provintie fchaik graaf Guido van Starenberg, die in de laatfte
oorlogen in Catalonien, ïtahen en Ongaryen met
Smaland, niet ver van Calmar.
STANHOP, liad in de provkitie en bisdom Dur- groten lof gecommandeert heeft.
ham in Engeland.
STARENBERG , een voornaam keurvorftlyk flot
STANISLAWOW, flad en veiling in het waywood- aan de Wirmlee in Beyeren, daar zich de keurvorft
dikwils gaat verluftigen.
fchap Maibvien in Polen.
STANTE PEDE, ilaande voets, aanflonds, zonder
STARENBERG, biifchoplyk Paffauifch flot aan de
lang beraad.
Afchbach, aan de grenzen van Seyeren.
SRARGARD, heeriykheyd in 't hertogdom MeckSTANTON, kleyne ftad in Engeland, in de prolenburg aan de Brar.denburgfche grenzen, den hervintie Lincoln.
STANTS, een goed vlek aan de Lucerner-zee in tog van Mecklenburg- Strelits toekomende. De
't canton Unterwaiden, is de hooftplaats van Un- hooftilad hiet ook Stargard, is kleyn, en heeft eea
terwalden nied den Wald. Het is anno 1713. af- vorfüyk flot.
STARGARD, NIEUW-STARGARD , wel gefortifigebrand , waar door het grote fchade geleden
ceerde en aanzien lyke hooftilad in achter-Pom meheeft.
STANTS ST/EDT, kleyn vlek in 't CantonJJnter- ren , ïn het eigentlyk zo genaamde hertogdom Porn»
wakien, aan de Lucerner-zee, is van het voorge- meren, den koning van Pruiffen toekomende, die
goeden koophandel dry ft, en fchone woile fahry»
noemde hooftvlek Stants te onderfcheyden.
STANUG , kleyne rivier in Romanien, die by Phi- ken , ook een Franfche Colonie heeft. De rivier Ihne
ftroomt 'er midden door, en enige hondert lchrelippopoli in de Menza valt.
STAPEL , zo noemt men de helling of timmer- den van de flad loopt de Crampe. Alhier is de
werf aan den oever in de grote zee-liavens, waar keurvorltlyke Pommerfche regering, een fchepenop de fchepen nieuw geboud of gekalfatcrt worden. ftoel en een Coniiftori, als ook een commitTariaat
Van ftapel lopen , hiet wanneer zulke nieuw-ge- aangelegt, en 1723. heeft deze ilad brandfehade geboude fchepen van de helling op rollen in zee lo- leden.
pen.
STARGARD , kleyne ilad aan de rivier Frofe in
STAPELHOLM , landfehap in 't hertogdom Hol- Pomerellen , in 't Poolfch-Pruiffen, tuflchen Schö»
Hein, tuflchen de rivieren Eyder en Treene, waar neck en Pölplin.
STARIGOROD, zie Althaus,
van Frederiksftad de hooftilad is, den hertog van
STARIGRAB, bergvefting in Dalmatien, de.VeHolftein- Gottorp toekomende.
STAPEL RECHT, is een byzonder privilegie dat netianen toekomende, niet ver van Almiffa.
fey voorbeeld de (leden Hamburg, Lubeck, Leip- STARKOE, kleyn eyland in de Ooit-zee, niet ven
aig, enz. en in ons Hdland Dort genieten, waar van de Bleckingiche kult
STARODÜP, zie Staradop.
door de waren in het (tapel-recht uy gedrukt daar
moeten geloit en opgeveyit worden, "eer zy van STARO RUSSA , fchone flad aan de rivier Ilment
'm \ vorikndom Novogrod-WeUki in Mofcovien»
daar weer vervoert mogen worden.
STA--
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SfAVI , ftad in het waywoodfchap Kalifch in
STAROSTEN, zyn lands-of amts-hooftluyden over
de koninglyke lieden en floten in Polen, hebben groot-Polen.
het opzicht over de koninglyke inkomiten, en ne- STAVELO, zie Stablo.
men de rechtzaken waar. Zo wel hun amt, als STAVENEW, ftad in de Brandenburgfche provintie
het gebied waar over zy geitelt zyn, hiet een Sta- Priegnits, een myl van Perleberg, hoort den graaf
rosdy, en zy worden verdeelt in Staroiten met het van Blumenthal toe.
rechtsgebied en zonder rechtsgebied, welke laatftgeSTAVENHAGEN, ftad aan de Pommerfche grenzen
noemde niet andeis als adminiitreerders of rentmee- in het heitogdoin Mecklenburg, den hertog van
fters zyn , en maar in geringe zaken recht oeffe- Mecklenburg-Schwerin toekomende.
nen.
STAVEREN, ftad in Vriefland aan de Zuyder-zee s
START , STERT , voorgebergte in de provintie tegen overEnckhuyzen,6 mylen van Harlingen. Zy
Devonshire in Engeland, dat zich ten zuyden in heeft een haven, maar die door het zand by na
onbruykbaar gemaakt is.
het Canaal uytltrekt.
STAUFF , flot en amt in Franckenland , dat de
STARTZEL, kleyne rivier in het graaffchap Kojhenzoilern in Zwaben, die eindelyk in den Necker Markgraven van Anfpach gekocht hebben.
valt.
STAUFFEN , Ooftenryks fteedje en ilot in Bris*
STARZICZ, ftad in het waywoodfchap Poloczo, gau.
STAUFFFN, lie Hobenftaujfen.
in Wit-Rufland in Polen.
STAUFFENBERG , flot en amt in 't ftift Bamberg
STASOW, ftad in het waywoodfchap Sendomir in
in Franckenland.
klein-Polen.
STAUFFE^BERG , kleyne ftad en flot in opperSTASSFURT, STAFFURT, ftad in het hertogdom
Maagdeburg, 3. mylen van Salze, aan de Anhal- Heften aan de Lohn, een myl van GieiTen.
STAUFFENBURG, bergflot en amt in 't Bronswyktyniche gren/en, daar de raad uyt enkele adelyke
perfonen beltaat, en goede zoutgroeven te vinden fche, daar keyzer Hendrik de Vogelaar zyn vogel»
kooy had.
zyn.
STAUSENEURG , kleyne ftad op een berg, in het
STATEN EYLAND, dezen naam voeren 3. eylanden,dewyl zy van de Hollanders ontdekt zyn. Het neder hertogdom Bronswyk, 3. mylen ten ooften
eene legt in de Yszee, by de ftraat Waaigats, niet van Eimbeck.
STAYNDBOP, STAINHORPE, ftad in Engeland, in
ver van Mofcovien, waar onder het ook behoort 9
't welk de Hollanders ontdekt, en ook nieuw-Hol- het graaffchap Durham , niet ver van de rivier
land genoemt hebben. Het twede vind men in de Tees.
STEART-POINT, voorgebergte in Engeland in de
Magellaanfche zee in zuyü America, en het derde
In den Ooiter-Oceaan, tuflchen Jeffo en Yupi in provintie Devonshire, aan den mond van de rivier
Ep.
Tartaryen
STECKADE, is een degen, dien men in een ftok
STATION, zo noemt men in Romen het bezoeken van zekere kerken, 't welk in een tyd, die verbergt, om in tyd van nood op reys te gebruyken.
tot die Godvrucht beftemt is, gefchied
S'i ECKBORN , kleyne ftad aan de Zeiler-zee in
STATION DER SCHEPEN, is de ree daar zy veilig
leggen. Anders hiet Station ook een amt of bedie- Zwaben, een myl van Conftans, het huys van Ooning, ook de poftering of lchildwacht, gelyk ook ftenryk toekomende.
STECKBY, grote ftad in Noorwegen, 6. mylen
de plaats daar de poften verfche paarden krygen.
STATISTEN, hieten die gene, die denftaatwel van Drontheim.
STF.CKF.NIS, zie St'óckemts.
verftaan, en hun aanflagen naar den tyd wel weten
STECKENISSE, zie St'óhenïts.
te beleggen.
STECKLENBERG , flot en amt in 't vorftendom
STATO DELLA CHIESA, zie Kerhnftaat,
Halberftad aan de Quedlinburgfche grenzen, den
STATO DELLI PRESIDII, zie Landt.
STATS , ftad en flot in- neder-Ooftenryk, 7. mylen koning van Pruiflen toekomende.
STEDEHILL, een welgeboud luft- en landhuis in
van Wenen.
STATÜEN, zyn grote of kleyne beelden, die uyt Engeland, in het graaffchap Kent, dat met fchone
hout gefneden, uyt fteen gehouwen , of van metaal tuynen en luff-boflchaadjen voorzien is.
STEDEKBU*G, een Luiterfch Vrouwen-klooftér,
gegoten, en tot vermaak of pracht op zekere plaatniet ver van Wolffenbuttel.
zen gezet worden.
STEDINGER-LAND, zie Stadinger-land.
STATUTHN, zyn zekere regelen, wetten en orSTEECK,oude ftad in de Zweediche provintie Updonnantien, die van een vorit, provintie en ftad,
©f van een opperften zyn collegie tot nakoming land , daar voordezen een biflchoplyke refidentie
geweeft is.
voorgefchreven worden.
STAVANGER, provintie in Noorwegen, die ten STEEGHERS, kleyne ftad aan de rivier Lis, in
Hoorden aan Aggerhus en Bergen legt, maar anders Duytfch-Vlaanderen.
STEEN, fterke fchans in Noorwegen, die de Zwevan alle kanten door/de zee omftrpomt word. Zy
is de gematigfte, volkrykite en de beft beboudeland- den by hun inval in het Drontheimiche 1718. verireek van Noorwegen. De hooftftad Stavanger legt overden , maar ook weer verlieten.
STEENBERGEN , kleyne beveftigde ftad in Holaan de kult, en haar biflehop behoojt onder den
lands Brabant, niet ver daar van daan legt het fort
aartsbiffchop van Droatheim.
Na nn n 3 .
Steen-
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heren van Geudern , genaamt Rabenfteiner, toekomt.
STEIN, ryks-vryheerlyk geilacht in Franckenland
en Saxen.
STUNACH, kleyne ftad en amt in 't bisdom Bamberg in Franckenland.
STEINACH, een Bareutifch amt in Franckenland,1
niet ver van Culmbach.
STEINACH , rivier in Franckenland , die in het
Coburgfche gebergte ontfpringt, en in de Saaie
valt.
STEINACH, marktvlek in Tyrol , 3. mylen van
Infpruck, tuffchen Mautern en den berg Brenner.
Daar legt een vrouwen «kloofter van den zelven
naam in Tyrol, is van de Dominicaner-orde, en
niet ver van Meran.
STEINACH, vlek in Zwaben , in het graaffchap
STEENWYCKER-AA , Vit Aa.
Kirchberg, een myl van Ulm.
STEFFENSKLINT , voorgebergte op het DeenfcheSTEINACH, kleyne rivier in Zwaben, die aan de
eyland Zeeland, ten ooilen.
grenzen tuffchen het Wurtenbergfche en Honen*
STEGB , kleyne Deeniche ftad op het eyland zollerfche gebied ontfpringt , en by Tubingen in
Meun, legt aan de Groenefondj tegen over Zee- den Neckar valt. De landftreek , waar door zf
land, en heeft een haven.
loopt, word het Steinacher Dal genaamt.
STEGEBORG , kleyne ftad aan de kuft van ooftSTEIN AM A N G E R , ftad in neder-Ongaryen aan
Gothland in Zweden, benevens een goede haven, de rivier Gunts, 2. mylen van Gunts.
waar in veel fchepen komen.
STEIN AU, kleine ftad in 't vorftendom Wolau in
STEIGER BERG , een keur-Hanoverfch amt-huys neder-Sileiien, niet ver van den Oder aan de rechen vlek aan de Aue, daar dezelve in de Wezer te hand, daar een veer over deze rivier is, 3.myl,
valt.
van Wolau. Een ander fteedje van den zelven
STEIGERWALD, is een ftuk van het Zwartewoud, naam legt 'er in 't vorftendom Oppelen in oppertuffchen de bisdommen Wurtsburg en Bamberg in Silefien, de graven van Mettich toebehorende, ge~
Frankenland, waar in verfcheyde floten en dorpen lyk ook een rivier van dezen naam, die aldaar in
den Oder valt. De eerft genoemde ftad kreeg 1709.
leggen.
STEILA , fteedje by de ryksltad Effen gelegen, uyt kracht van de Alt-Ranftedtfche conventie haaf
Luiterfche kerk en fchool weerom.
hoort de abdis van Effen toe.
STEIN , Hot en heerlykheid in opper-Crain, 6.
STEINAU AN DER S I RASSE , kleyne ftad en Hol
rnylen van Laybach.
in het graaffchap Hanau, den graaf van dezen naam
STEIN , ftad aan den Donau , een myl boven toekomende, 6. mylen van Hanau.
Crems in neder-Ooftenryk, tegen over het fteedje
STEINBACH,kleyne ftad en amt in het markgraaf*
Mautern, waar in een brug over den Donau legt. fchap opper-Baden, een halve myl van de reiïdenDaar is een tol die veel geld opbrengt.
tieftad Baden.
STEIN , kleyne ftad aan de rivier Weiftrits in opSTEINBACH. flot in neder-Ooftenryk, 't welk de
per-Crain, 3. mylen van Laybach.
Onganfche rebellen anno 1708. te vergeefs bomSTEIN , ilot aan de Drau in 't hertogdom Karin- bardeerden.
thien, hoort de graven van Rofenberg toe.
STEINBECK , een vorftelyk Holfteins dorp in 't
STEIN , kleyne ftad benevens een burg aan den amt Reinbeck gelegen, 2. mylen van Hamburg.
Rhyn in Zwitzerland, zy ftaat onder de befcherSTEINBRUGGE, kleyne ftad in 't bisdom Hildes»
fning van het Canton Zurich, dat alle geeftlyke en heim aan de Feule, 2. mylen ten ooilen van Hil~
tvereldlyke amten vergeeft. Hier legt een brug desheim.
over den Rhyn, en dicht daar by legt op een berg
STEINBURG, amt in 't hertogdom Holftein, niet'
het flot Klingen.
ver van Itfehoe, den koning van Denemarken toeSTEIN, flot en vlek inZwaben,de ryksftadMem- komende.
mingen toekomende.
STEINEGG, voogdy in Turgow in Zwitzerland,
STEIN, voordezen een fterk, maar in het jaar het Canton Zurich toekomende.
1631. van de Spanjaarden geruineert flot aan den
STEINFELD, een ftad by Reifferfcheyd , in hel
Rhyn, een myl van Worms.
aartsbisdom Keulen.
STEÏN, afrit en vlek in het markgraaffchap BaSTEINFORD, STEINFURT, zie Stenford. *
den, anderhalf myl van Duilach.
STEINGADEN, beroemde Premonftratenfer abdy
STEIN , ïlot aan de Mulda , in de Aartsberg- in opper-Beyeren, in 't rent-amt Munchen.
fehe kreits in Meiffen, een myl van Schneeberg,
STUNHAUSEN , flot in het mark-graaffchap Bagraaf Lodewyk Frederik van Schönburg toebeho- reuth, niet ver van Culmbach , daar de rode en
rende.
witte Mavn te 7amen lopen.
STEINHEIM, kleyne ftad > amt en flot aan de-a
STEIN ? heerlykheid in Franckenland, die de vrySteenbergen. Het boort de erven' van koning Willem III. van Engeland toe.
STEENHUIZEN, kleyn vorftendom in OoftenryksVlaanderen , in 't land Aloft , recht in het midden.
STEFNKERKEN, kleyn dorp in Henegouwen, het
huys van Ooftenryk toekomende, daar den 3-aug.
1692. tuffchen koning Willem van Engeland en den
Franfchen Maarfchalk van Luxemburg een hevig
gevecht voorviel.
STEENVOORDEN, een flot,fteedje en heerlykheyd
fo 't Franfch-Vlaanderen, in 't gebied van Cailel,
den heer de la Viefville toekomende.
STEÈNWYCK, eenigfins beveiligde kleyne ftad aan
den Aa-ftroom, in de provintie Overyffel, die de
Franfchen 1672. innamen, maar ook gaauw weer
verlieten.
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Mayn in Franckenland, tudchen Franckfurt en Afchaffenhurg, een half uur van Hanau, word in
groot-en kleyn-Steinheim verdeelt, die een weynig
van cl.iander leggen. Zy hoort den keurvorft van
Ments toe.
STEINHEJM, kleyne ftad in 't bisdom Paderborn
in Weilphalen.
STFINHORST, kleyne ftad en amt in Stormarn,
den hertog van Holiïein-Gottorp toekomende, derdehalve myl ten zuyden van Oldeslo.
STFINHÜDE, vlek in het graaflchap Schaumburg
in Weilphalen, hoort benevens het daar dicht aangelege Steinhuder meir den graaf van der Lippe
toe.
STEIN-LAUSIG ,een kloofterby Bitterfeld inMeiffen, aan de grenzen van Oofterland.
STEISSLINGEN , een heerlykheyd. benevens een
dorp van den zelven naam,en een Hot, Neu-Steislingen genaamt, op de Alb, in het hertogdom Wurtemberg in Zwaben.
STELLA, rivier in Friuli, die zich tuflchen den
mond van de Tajamento en de ftad Maraeno in de
golf van Venenen Itort.
STELLAGiE,eenopgetimmert gevaarte van 'plancken.
STELLATA, kleyne ftad aan de Po , in 't Ferrareefche gebied, aan de grenzen van. Mantua.
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nits in de Marck-Brandenburg, waar in tegenwoordig noch 6. Fïfules wonen.
STÈPHAKESTE Si-PETANOSCE, kleyne ftad in Mol-

davien, aan de rivier de Prut, 8. Ongerfche mylen
ten noorden van Jaffi.
STEPHANSBERG, een amt in het markgraaffchap

Anfpach in Franckenland, niet ver van Brichfen*
ftadt.
STEPHANSDORF,heerlykheyd in het nieuw-Mark*,
fche Weichbild van het Silefifche vorftendom Bres»
lau , 4. mylen van Breflau , daar de graaf vara
Schlegenberg een cierlyken tuyn en fchoon grof
heeft aangelegt.
Si EPHANSFELDEN, door den bank Stechield genaamt , fteedje in de neder-Elfas , 2. mylen van
Straatsburg.
STFPHANSWORDT , Hecht vlek in opper-Onga-?
ryen, niet ver van het grote eyland Schutt,2.uren
van T y r n a u , daar i n ' t jaar 1705. de keyzerlyke
generaal Herbeville, de opperhoofden der rebellen
uyt het veld floeg, en hun ganfeh leger plunderde.
STEPNIZ, keur-Brandenburgs amt aan het Frifche
Haf in achter-Pommeren.
STEK, grote rivier in Vollhynien, ontfpringt in
klein Ruffien , en valt in het way woodichap Breipci
in de Przipiec.
STEBcoe, klein eyland aan deZweedfche provinSTELLIQ, zie Taraatüla.
STEMPEL, een ftuk geld in Pommeren, waarvan tie Blecking, niet ver van Karelscroon.
STERLING, POND-STERLING , zie Pond.
'er 30. op een ryksdaalder gaan.
STERLING, STRIVELING ,-provintiein zuid-SchotSTENA, grensveiting in Croatien , aan de rivier
land, Jangs de rivier Forth, tuiTchen de graaffchapUna, tegen het hertogdom Crain.
STENAY, kleyne beveiligde ftad in Vrankryk,on- pen Montheit, Fife, Lothian, Lenof en de rivier
der Champagne behorende , hoewel zy eygentlyk Cluyd. De hooftftad Sterling legt aan gemelde ri«
in het hertogdom Bar legt. Zy heeft een fterke ci- vier, en heeft een reedlyk fterk Hot , 't welk de
pa Magie uyt Engeland naar Schotland dekt. Naar
tadel en legt aan de Maas.
STFNDAL,STENDEL ,hooftftadvan deoudeMarck- deze ftad zyn de bekende ponden Sterling in Enge»
Brandenburg, aan de kleyne rivier Ucht , 2. uren land genoemt.
SiERN f grote koninglyke dier-gaarden in Bohe«
van de Elf, 7. mylen van Maagdebu-0 gelegen, die
redelyk groot en weJgeboud is , en daar men alle men op den Witten berg, niet ver van Praag, waar
vierendeel-jaars het land-en hof-gericht van de oude in men een gebouw in de gedaante van een ftar
Marck gewoon is te houden. Het ftift of de Dom vind.
aldaar is met de univerfiteyt te Franckfort aan den STERNBERG, berg-flot en marktvlek in de Caur*
Oder verenigt, en de Franfche Colonie , die zich zimer kreits in Bohemen, aan de Silefifche gren»
zen.
hier heeft ter neer gezet, wint veel tabak aan.
STERNBERG, ftad, flot en heerlykheyd in Mora5YENEzicz, ftad in het way woodfchap Sendomir
vien,
heeft voor dezen den hertog van O eis in Si~
in kleyn Polen.
STENFOHD, graaffchap in Weftphalen, de graven lefien toebehoort , maar is naderhand van de vorvan Benthem-Stenford toekomende. De hooftltad ften van Lichtenftein , van de Garolynfche linie,
van den zelven naam legt aan de rivier Vecht, en gekocht.
STERNBERG, dorp, benevens een zeer groot op
heeft een beroemt Gereformeert Gymnaiium.
STENG SCHIETEN, niet op de fchepen , wanneer een berg leggend keur-Beyerfch flot, by de Wurnamen de middelite of boveniie fpriet offteng , die zee in Beyeren.
STERNBERG, ftad in 't liertogdom Mecklenburg9
boven op de rechte maft gezet word, laat zakken,
om het ichip het ilingeren te beletten. Diergelyken en wel in 't vorftendonr Wenden, den hertog van
iVI ecklenburg-Zwerin toekomende.
gefchied meeft in tyd van nood.
STERNBERG, zeker gebied in de nieuwe-Marck»
STENOSH, eyland in den Archipel, dat een goeBrandenburg, in 't gemeen de Sternbergfche kreits
de haven heeft, maar onbewoont is.
STEPANOW , ftad in het way woodfchap Kiow in genaamt , tuftchen de Warte en Oder , tegen de
Poolfche en Silefifche grenzen, de daar in gelegene
de U kram e.
STEPENITS, rivier in de Marck-Brandenburg , die plaats Sternberg is open en ruym, heeft grote veemarkten f en hoort de heren van Winningen
2ich by Wittenberg in de Elf ontlaft.
STSMHXTJj adeiyk jMftiea-Uoofter 4n de .Paeg- toe.
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STERNBERG, fchoon bergflot, een uur van Kö- Pruiffen, als keuvorft van Brandenburg, benevens
nigshofen , in het Grab-feld in Franckenland , in het gebied tufTchen den Oder en Pene voor eeuwig
wiens bezit, daar gefchil over is, zich de biikhop afge-iaan.
STETTIN!, zie Nieuw-Stettin.
van Wurtsburg gefteit hefr.
STEVEN, VOORSTEVEN, is dat deel, daar zich
STERNBERG, Hot en amt inWeftphalen, aen regerenden graaf van der Lip toekomende. De gra- het voorite Ituk van een vaartuyg eindigt.
STEVENSWAERDT, kleine veiling in Ooftenryksven van Sternberg zyn 1399- uytgeftorven.
STERNBERG, graaaflyk gedacht in iiohemen , 't Gelderland,op een klein eyland 't welk de Maas maakt.
Zy wierd 1702. door de Hollanders verovert, en
welk aldaar fchone goederen bezit.
in den Badenfchen vrede anno 1714. het huys vaa
STERNSTEIN, zie Seujl&dnl tn de Opper-Palts.
STERREBEHGEN, zyn tv/e vermaaklyke heuvels, Ooilenryk overgelaten.
STEUER , een Hoogduyts woord , waar onder
die voor de ftad Kleef in het hertogdom van dezen
naam leggen, en met treflyke wandel dreven be- alle contriiuitien verdaan worden, die van onderdanen
ingevordert worden, 't zy dat 'er een hooftgeld op
plant zyn.
de perfonen geiiek, of een fchatting op de goedeSTERRE-KAMER, zie Camera Stellata.
STERRE-KRUIS-ORDE , zie Ridder-Orde der kruis- ren gelegt is.
STEUER ANSCHLAGE , zyn regifters der overigdragerinnen.
STERRE-SCHANS, een kleine fchans die uyt in-en heid, waar in de vatte goederea der onderdanen
nytgaande hoeken zonder itryk linien beilaat, waar aangetekent ftaan, en op een zekere fom geichat
door zy de gedaante van een lier heeft'. Zy beilaat zyn , waar na 'er beiaitingen opgelegt zyn.
STEÜER-REVERSALIEN,zya brieven die een landuyt 5. tot 8. punten : maar dewyl de vierkante redouten fchielyker kunnen opgeboud worden , en heer zyn onderdanen ter hand itelt , dat het geen
dezelve werking doen als de fterre-fchanffen, zyn wat zy extraordinaar toegeltemt hebben te geven,
hun aan hunne vryheden met benadelen zal, en tot
deze weinig meer in gebruyk.
geen ordinare belafting itrekken.
STERT , zie Start.
STEUERWALD, een Iraay flot dicht by HildesSTERTZINGEN, kleine ftad aan de rivier Eifock
in Tyrol, aan den groten weg naar Italien, ttis- heim.
STF VONSHOFFT, voorgebergte in het ftift Arhus,
fchen Brixen en Infpruck, 9. mylen van de laatit
gemelde ftad, Zy heeft een zilver myn, en daar op het Schier-eyland , dat zich eei, half myl van
Grinaa m het Schagerrack uytitrekt.
worden goede degen-klingen gemaakt.
1
STETTEN, kleine ftad in de heerlykheid RofenSïEVVAhD, THE LORD HlGH STEWARD OF ENberg in Franckenland, de graven van Hatsfeld toe- GELAND, is een van de voornaaniite bedienden van
komende.
't Engelfche Hof. Hedendaags is 'er geen diergdyk
STETTEN, fchoon marktvlek en flot in 't hertog- vaft amptenaar, maar de koning verkieit 'er een
dom Wurtemberg in 't Remsdal , tuiïchen» Stutt- toe, wanneer deszelfs bediening van noden is , by
voorbeeld, wanneer een pair van 't ryk zyn proces
gard en Schorndorf, daar goede wyn waft.
STETTBNFELS, fterk bergflot en heerlykheid in wegens hoog verraad opgemaakt moet worden, en
't hertogdom Wartemberg in de Zabergow dicht dan bekleed hy 't amt van rechter. Zie Groot Hofmeujiet.
by Brackenheim gelegen.
STEWARD, THE LORD STEWARD OF THE KINGS
STETTIN, welbeveltigde hooftftad in voor-Pommeren aan den Oder, in her Stetttynfche diftrict, Ho SHOID, is de koninglyke opper-hofmeefler, en
voerende den titel van een hertogdom, en het land de voornaamite amptenaar , dien alle koninglyke
tufTchen den Oder en Pene, benevens de eylanden bedienden, uytgenomen die tot de kapel en de ïtal
ïfedom en Wollin onder zich begrypende. Deze behoren, gehoorzamen moeten. Zyn kenteken is
ftad is groot en welgebou i , legt in een fchone de witte itaf dien hy altyd voor den koning draagt;
landsdouw aan een heuvel, 16. mylen van Berlyn , maar wanneer hy zelfs uytryd,!aat hy dien dooreen
heeft een fterke Franfche Colonic, allerhande ma- laquey bloots hoofts voor zich heen dragen. Wannufacturen , een zuyker rafineerdery , en dryft neer de koning by de opening van het parlement
fterken koophandel en fcheepsvaart in vreemde lan- tegenwoordig is, verzelt hem deze lord, en ontfangt
den , gelyk zich de Oder alhier in 4. flromen ver- van al de leden van't lagerhuys den eed van getrouwdeelt, waar van de eene, die de flad befpoelt, de heid. Onder hem flaat te gelyk de koninglyke reOder , de anderen 3. de Parnits en de kleine en kenkamer . en de ichatmeeiter neemt in zyn afwegrote Regelits genaamt worden. Hier bevind zich zigheid deszelfs hoge amt waar.
ook de regering over alle Brandenburgfche voorSTEYFR, kleyne welgeboude ftad en flot in opPommerfche landen,een Citadel en Laftadie,hoor- per-Ooftenryk, en een uyt de 7. landvoritlyke ftede voordezen de kroon Zweden t o e , maar wierd den op een berg, waar by zich de rivieren Steyer
1713. vari de noordfche bondgenoten ingenomen, en Ens verenigen. Zy dryft een iterken Yzerhanen daar op den koning van PruifTen voor de fom del, en legt 4. mylen van Lints.
van 4. tonnen gouds voor de interims adminiftraSTEYERJECK, kleine ftad benevens een flot in opÜQ tot den_ toekomenden vrede met toeftemming per- Ooftenryk aan den Donau , een myi beneden
van den Zweedfchen generaal gouverneur van Lints.
Pommeren , den graaf van Welling , ingeruymt,
STEYERMARCK , hertogdom in de Ooftenrykfche
ook in den vrede van 172.0. aan den koning van kreits , dat ten noorden aan het aartshertogdom
Oo-
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*Goftenr?k,teïï beften aan het aartsbisdom SaltsbuFg en
aan Kaïïnthien, ten zuyden aan Crain, en t e n o o ften aan Ongaryen grenft. Het aardryk daar in is
bergachtig, maar evenwel vruchtbaar van koorn,
gras, en op enige plaatzen ook van wyn, Dit land
word in opper- en neder-Steyermarck en het grtaffchap Cilley verdeelt, welk alles het huis van Ooïtenryk en onder de Inner-Ooftenrykfche regering
te Grats behoort, en den Katholyken Godsdienit
toegedaan is.
STHENION, STEGNA , kleine itad in Romanien
aan het Canaal van Conftantinopel,en aan een golf
van den zelven naam, die in, 't latyn LoftheniusSinus genaamt word.

fyf

S ï ï t i ï iït', tuffchen Afia en America; Zie Pa»
cificum Mare,
STIPENDIA, zyn geldfommen die op zekere jaren of uyt de ftadskas of uyt de vermakingen van
byzondere familien aan arme ftudenten tot voortzetting van hun ftudien betaalt worden, en moeten
zich deze die zulk een beurs genieten onder hand
en zegel verbinden of naar gelegenheid der zake een
zeker'foort van ftudie by de hand te grypen, of
ook het beroep van de plaats en patroon ,van wien ij
de beurs genoten hebben, voor alle andere tetrekken.
STIPPO', ftad in Servien aan de Macedoonfche
grenzen, waar by anno 1690, de Turken door de
Chriftenen geflagen wierden , en daar op de ftad
STICKHUSEN , zie Stückhu/èn.
geplundert en in brand geftoken.
STUG E , vlek en amt op den Harts in '"t voritenSTIPULATA MANU, hiet by handflag beloven.
dom Blanckenburg.
STIPULEREN, betekent met hand en mond beloSTIEREGEVECHTEN, is een gevaarlyk tyd verdryf ven dat gene , waar af gefproken word, vaft en
in Spanjen , en inzonderheid te Madrid , 't welk ongekreukt te houden. Daar van daan hiet Stipuenige dagen na eikanderen duurt, en het gefchied latio in de rechten een zulke verbinding, als iemand
wanneer men het feelt van den een of den ander door vraag en antwoord den ander wat belooft te
heylig, of de trouw, gelyk ook de geboorte van geven of te doen.
een prins van den bloede viert. Dan begeeft zich
STIRON , kleine rivier in Italien in 't hertogdom
de koning benevens de perionen van het koning- Parma, die zich in de Taro ftort.
lyke huys op de galeryen van een paleys, el ConSTIRUM, vlek aan de rivier de Roer, in 't her*
iiitorio genaamt, maar de afgezanten gaan 'er tegen 'togdom Bergen in Weftphalen, benevens den titel
over zitten. De ftiere bevechters zyn voorname van een graaffchap. Daar zyn zekere graven die
perfonen, en op diergelyke feeftdagen zyn zy in 't zich van Stirum ichryven, en te gelyk den titel van
zwart gekleed, maar hun Creados en voornaamfte Limburg en Bronkhorft voeren, hoewel zy eigentiaqueyen gaan koftlyk, en dikwils als Turken , Mo- Iyk uyt het huys der graven van der Marck hun
ren of Wilden gekleed. Men laat niet meer als één oorfprong hebben. Zy verdelen zich in 3. linien 8
Hier te gelyk los, en daar itryd ook maar één kam- in de Bronkhorftfche, Gehmenfche en Stirumfche.
pioen tegen, of met de lans, of met Rejonnes, dat
STOBLOD , Iteedje en Hot in de Ukraine.
een foort van werpfpieflen zyn Wanneer de ftier
STOBNITS , ftad in het waywoodfehap Sendomlt;
uyt de ftal, die aan 't einde van de plaats is, los- in klein Polen.
gelaten word, begeeft zich de kampioen een weiSTOBODA, ftad in RuOand, 4 mylen van Mosnig op zy, en wanneer het woedende dier voorby- eau, daar een boekdrukkery is, die gezegt word
•loopt doet hy zyn beft om het een treek in den voordezen de eenigfte in 't gantfche Moicovifche.
hals toe te brengen. Maar dood hy het dan niet, land gewTeeft te zyn, waar van daan het ook komt
2.0 is hy gehouden van het paard te itygen, en den dat de meefte boeken der RufFen niet gedrukt maar
uier met den fabel aan kant te helpen, 't welk een gefchreven zyn.
Empèno genaamt word. Zie Taureadores.
STOBRA, rivier in Silefien, die by Brieg in den'
STIFTEN/STICHTEN, worden in 't gemeen de O der valt.
aarts- en bisdommen, in 's gelyken de voorname,
STOCCO ENBERETTONE,de grote geweyde degen:
inzonderheid de vorftelyke abdyen, ook de dom- en hoed, is een hooggeacht gefchenk, dat de pauzen*
of collegiale kerken, daar dom-heren of kanunni- zomtyds te Romen met zonderlinge plechtigheden
ken zyn, genoemt, en komt naar allen fchyn daar gewoon zyn te vveyen, en het zelve aan hoge povan daan, wyl de inkomften daar toe van de ouden tentaten , prinifen , republyken en grote generaals
gedicht waren.
door een gedeputeerden te overzenden, tot dankSTIFTSDAGEN, hieten die vergaderingen, v/elke baarheid voor de dienften aan de Roomfche kerk
de dom-heren benevens de overige landitanden inde bewezen , en paus Urbanus VI. word gezegt de
hoge itiften beleggen, om daar op over hun zaken eerfte te zyn geweeft , die diergdyken gefchenk
raad te plegen en een befluyt te nemen.
anno 1378, aan de republiek Lucca overzond. lm
STIGLIANO, een vlek in Bafilicata, benevens den 't jaar 1716. heeft pausClemens XI. een zulken ge*
titel van een vorftendom in Napels, dat door erffe- vveyden hoed en degen aani prins Eugeen na de benis aan den vorft Sannino Colonna te Napels geko- haalde grote overwinning tegen de Turken by Pe^terwaradein, door den ridder Rafponi naar Ongamen is.
STILARI, kleine ftad in het eigentlyke Natoliën, ryen overgezonden, waar mee hyin de veftingRaab
tegen over het eyland Scio, op het voorgebergte opentlyk in de kerk bekleed wierd. Dit gefchenk
wierd toenmaals aldus befchreven : de hoed was
Stilari in Azien.
STILLET, een korte dolk, een ponjaart, ook een donker violet met hermelyn gevoert, en aan ieder
zyde-lap hong een hermelyne lind van %. vingeren
fojs met een degen daar in.
O o 00 o
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breed, de hoedband was rood, de boord van den
hoed was met goud gcborduurt, achter en boven
waren knopen van kleine paarlen geftickt, aan de
eene zyde de H. Geeft in de gedaante van een duyf
met kleine paarlen geflikt, achter hongen i. rode
linten met goud geflikt. De degen was met het
geveft 8. goede fpannen lang, het geveft van zilver
en verguit, 7. pond zwaar, boven aan den knop
en onder aan den oorband het pauflyke wapen. De
kying was boven drie vingeren breed, blaauw gedamasqueert, en met goude cieraden voorzien. De
fcheê was van rood fluweel, niet doorluchtig weik
van verguit zilver verciert, in 's gelyk de draagband
van rood fluweel met goud geflikt, en had eenziivere fterkvergulde gefp.
STOCHEM, kleine ftad in 't bisdom Luik,aan den
linken oever van de Maas.
SrocKACH,een Hechte en evenwel de befte plaats
Sn liet graaffchap Nellenburg in Zwaben, aan de rivier Stockach.

STO;
STOCKPORT, üad in Engeland in de'provintic
Cheshire, aan de rivier Merfey.
STOCKSBRIDGE, ftad in Engeland in de provintie
Southampton aan de rivier Telt, die 2. gedeputeerden in 't Parlement zend.
STOCZOW, kleine ftad aan de Weixel in 't vorftendom Tefchen in opper-Silefien.
STOECHADES, zie Hierifche Eylanden.
STOELEN, ZO worden in Zevenbergen de kleine
diftriclen of landftreken genaamt, waar in de gc~
fpan- of graaffchappen verdeelt zyn. Zie Zevenbergen.
STOELWEÏSSENBURG, graafichap in neder-Ongaryen, midden in 't land, 't welk ten noorden aan
't graaffchap Gran , ten wellen aan Vefprin, ten
ooften aan Pilfen, en ten zuyden aan Sigeth en
Zegfard grenft.
STOELWUSSENEURGJSZECKESFEYERWAR, ftad en

gewichtige veiling benevens een fterk flot in neder»
Ongaryen, daar zy m een groot moeras legt, dat
de ftikkcrige rivier Sarviiius maakt, die uyt dePlatSTOCK AU , zie Pïronka.
tenzee komt,zo dat men 'er maar over 3.dammen,
STOCKBRIDGE, ftad in Hantshire in Engeland.
STOCK-BRUNN , zo word een van de gezond- die met goede batlions bedekt zyn, by kan komen,
heidsbronnen genaamt , die zich te Zwalbach in en zy ij. 1688. door de Chriftenen verovert. Zy is
de booftitad van het graafichap Stoel weiffenburg,
het neder-graaffchap Catfcnellebogen bevinden.
STÖCKEM, een marktvlek aan de Lein, legt een en heeft 3. vooifteden, die alie in 't moeras leghalve myl van Hannover, by het vrouwen kloofter gen.
Marien-Werden
STOIINAKI, ZO bieten des Czaars tafeljonkers.
STOKEGOMER, ftad in Engeland, in het landfehap
STOCKHEIM , Hot en heerlyklieid in Rheingau,
waarvan een vryheerlyke familie, die 1702. uyt- Sommerfet.
geftorven is, den naam gevoert heeft.
STÖKENITS, STEKENISSE, kleine rivier in 't herSTOCKHOLM » hooft- en koninglyke refidentie ftad togdom Lauenburg, die uyt het meir by het fteedje
van Zweden, ten dele in Upland, ten dele in Zn- Mollen zyn oorfprong neemt, en zich in de Elve
dermanland gelegen , daar het meir Meier in de ftort. Van gemelde meir is het door 't behulp van
Ooft-zee loopt. Zy is groot, van natuur fterk , en ilüyzen tot in de Trave niet ver van het dorpMösop 6, eylanden, die door houte bruggen aan elkan- hng voortgeleyd, zo dat 'er tegenwoordig daaglyks
der gehangen worden, op palen geboud, heeft een kleine fchepen, die alle de ftad Lubeck in eigenilcrke Citadel, waarin het koninglyke flot legt, dat dom toehoren, van Boitfenburg naar Lubeck heen
1697. grote brandfehade geleden heeft. Fehalven en weer varen.
STOKESLAY, ftad in de provintie Yorck in Engede 6. delen, waar uyt zy beitaat, naamlyk Stockholm, Ritterholm , Königsholm, Helgandasholm, land.
Schiffsholm en Ladugoriland, vind men ook noch
S'IOLA, is een lang en breed lint met drie kruys»
op het vafte land twe grote voorrieden, de zuyder- fen verciert, dat van den hals af op beyde de zy~
en noorder-Malm genaamt. En wyl haar haven .den tot de voeten toe hangt. De Katholyke Prie»
een van de bequaamite en befte van de Ooft-zee is, fters dragen het over een koor-hemt, en binden het
word daar grote koophandel gedreven. Voor de kruyswyze over den buyk wanneer zy de mis doem
ftad zyn zeer gevaarlyke zee klippen, die men de
STOL & T A X A , IS een lyft van al de vervalletjes
fcheeren noemt, en die de vaart naer de ftad zeer die de kerken, pri diers en koffers van de geboden
gevaariyk maken. In 't jaar 1710. wierd deze ftad af te lezen, trouwen , kinderdopen en begraaffejammerlyk van de peft bezocht, waar door meer nilTen,of volgens 't bevel der hoge landsoverigheid,
%ïs 20000. menfehen weggerukt wierden , en op of uyt een lang in zwang gaande gewoonte moeten
"de zuyder-Malm ontftond den ir. Mey 1723. een betaalt worden.
7ulke brand, dat de fchone Katharyne kerk, beneSTOLBERG, kleine ftad, amt en flot in Meiffen
vens verfcheyde paleyzen en veel hondert huyzen in de Aartsbergfche kreits, daar veel laken gemaakt
m de afch gelegt wierden. Maar de koning laat 'er word. Zy hoort keur-Saxen toe , en is 9. goede
2i.ch ten hoogften aangelegen zyn dat deze afge- myl en van Leipiïg gelegen.
brandde voorflad fchoon en gaauw weer opgeboud
STOLBERG, graaffchap in Thuringen, tuffen en
v/erde.
de graaffchappen Mansfeld , Zwartshurg , HoSTOCKHOLME , klein eyland in de Ierfche zee, henftein , en het vorftendom Anhaït. Het hoort
de graven van Stolberg toe , en de hooftftad ,
'egen over de haven Milford.
STÖCKNA , nieuw, fchoon, vermaaklyk flot aan daar het graaiiyke refidentie flot is, biet ot>k Stolde rivier Ottava, in de Prachenfer kreits in Bohe- beig. Deze graven beitaan uyi 1, booitiüüen, uys
mm.
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öe Oude, of Wernigerodifche, en uyt de Jonge,
of Stolbergfche. De Oude deelt zich weer in de
Wernigerodifche of Ilfenburgfche en in de Geuderfche. ü e Jonge beftaat uyt Stolberg en Roffla.
STOLHOFEN, een pas en kleine ftad in het BadenBadenfche, ter rechter hand van den Rhyn,4. myl.
van Straatsburg, is met moeras omringt.'
- STOLNICK, hiet by de Moicoviters een kamerjonker van den Czaar, en word gemeenlyk de afgezanten tot Smolensko te gemoed gezonden, om
dezelve van daar tot naar Moskou te geleyden, en
by hun Intree de plaats van Ceremonie-meefter te
bekleden.
STOLPB, fteedje in de Stolpifche kreits in de Ucker-Marck de heren van Buch toebehorende.
STOLPE, hooftflad van het hertogdom Wenden
in achter-Pommeren, 14. mylen van Dantzig, aan
de rivier Stolpa, d\Q aldaar fcheepbaar word. Deze
itad is voordezen een Hanfee-ftad geweelt , en is
noch tegenwoordig taamlyk groot en wel geboud,
dryft fcheepvaart, koophandel, linne-negotie,heeft
barnfteen draayeryen , en brouwt een trerlyk bier.
T w e mylen daar van daan isdehavenStolpemunde,
daar de fchepen van de ftad leggen , en veel vilïchers
en fchippers wonen.
SÏOLPE, vlek en amt in Pruiiiifch voor-Pommeren, een myl van Anklam, aan de rivier Pene.
STOLPEN , kleine ftad, amt en fterk ilot op een
berg, of den zo genaamden Stolpifchen fteen,in de
Meifnifche kreits, 3. mylen van Dresden , tegen
Luiatien, den keurvorft van Saxen toebehorende,
leed anno 1723. grote brandfehade.
SIÜLTSENAU, ftad in het graaffchap Hoya aan de
Wezer, benevens een flot. Zy hoort de hertogen
van Bronswyk en WolfTenbuttel toe. Ken amt en
vlek van den zelven naam hoort den keurvorft van
Hannover.
STOLTsENBERG,een gefortifkeerde berg by Dantzig , die de ftad redelyk dekt, maar wanneer hy in
's vyands macht komt, dezelve ook grote fchade toebrengen kan.
STOLTSENBURG , oud beveiligt Hot in Zevenbergen,
een myl van Hermanftadt, .dat in den Iaatften oorlog der Malcontenten tot eenpuynhoop gemaakt is.
STOLïsENFELs,een keur-Trierfche itad en Hot.
STOMMEN AAN HET TURKSCHE HOF , zie Bïz.e-

hant.
STONAR, ftad op het Engelfche eyland Thanetin
de provintie Kent.
STONE , ftad in Engeland in het graaffchap Stafford aan de rivier Trente.
STONEHENGE, een verwonderenswaardig en groot
gebouw in Engeland, in de provintie Salisbury, dat
uyt enkele hele en ongemene grote (tenen te zamen
geftelt is.
STONI , STRETFORD ,ftad in Engeland in het graaffchap Buckingham, aan de rivier Oufe. Noch een
ftad van den zelven naam legt in de provintie Warnick, aan de rivier Avon, waar over zy daar een
brug heeft.
STONIBIGRAD, ftad in Servien in Ongaryen.
STOOTER, een munt in Holland, die derdehalye

ftuyver geit»

.
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STOPPERS, HOKDE P I N T E N , zyn op'de fchepen

touwen van middelmatige lengte, aan de einden met
knopen, die men gebruykt om de gaten te ftoppen,
die door vyandlyke kogels of op andere wyzen in
't fchip gekomen zyn. Men gebruykt de floppers
ook wanneer de touwen, waar aan de grote zeylen van het fchip vaft zyn, niet houden willen,
want dan legt men ze aan de zelve, waar door zy
op die wyze 2,. maal beveiligt wel honden moete»).
STÖR, rivier in 't hertogdom Holftein, die zich
beneden Gluckitad in de Elve giet.
STORA, ftad op het eyland Negroponte.
STORA,een kleine golf van de Middelantfchf-zee
op de kuften van het koningryk Algiers , tuffchcü
Bugie en het eyland Tabarka in Afnca.
STORACE, zie Nimpa.

STORCHNEST, kleine ftad in groot-Polen , een
myl van Liila, heeft een ilot, en is 1716. van den
Regimentarius der geconfedereerden Guiaidowsky
verovert.
STORCKAU, heerlykheid, flot, amt en fteedje in
de Middel-Marck aan de Spree, is 1712. by na te
enemaal afgebrand.
STORM, is de vyandlyke aanval op een veiling,
wanneer men of door een gemaakte bres met geweld wil indringen, of de muren en wallen beklimmen.
STOKMARN, is het zuydlyke deel van het hertogdom Holftein, tuffchen de rivieren de Elve, Stör,
Trave en Bille. Dit landfehap begrypt 3. delen,
naamlyk Welt-Stormarn , Ooft-Sto imam en het
graaffchap Pinneberg, is vol meiren en moerafTen*
en zeer de overftromingen onderworpen.
STORM-DAXEN, was een zeker werktuyg by de
ouden , waar mee zich de foldaten , wanneer zy
llorm liepen, dekten, ook de gaUevyen of gangen
die over de grachten geboud worden wanneer men
ftorm lopen wil.
STORM-LADBERS, hieten die grote ladders, die of
op de galleryen of in de grachten gebragt, en aan
de muren of baftions ener vefting geplant worden ,
waar op de ftormende foldaten klimmen , om met
geweld de belegerde ftad in te dringen.
STORM OP ZEE, hiet wanneer een fchip dooreen
zeer hevig geweld van den wind heen en weer gedreven word, en in gevaar ftaat van te zinken of
te fplyten.
STÖSEN, fteedje in 't amt Saxen-Weiflenfels, daar
jaarlyks by de raad-confirmatie een landgericht gehouden word.
STOSS, een bergfteedje in her opper-Ongarifche
graaffchap Zips.
STOTE, kleine ftad in het hertogdom Bremen,"
aan de'rivier Luen.
STOTER AU, rivier in 't hertogdom Luneburg,die
by Heversdorf uyt het Bodentickifche gebied komt
ftromen, en eindelyk zich by Efterloh een Steterdorf in de Ilmenau ftort.
STÖTTERLINGENEURG , voor dezen een klooftery
maar tegenwoordig een koninglyk PruiiTrfch amt,'
in 't voritendom Halberftad ,in de landftreek Homburg, r
• ••-{
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in den Ryswykfchen vrede behouden had , is met'
alleen de domkerk den Rooms Katholvkcn ingenr/mt, maar ook de halve raad met Katholyken
vervult, de fortificatie zeer vcriterkt, en de fterke
citadel van 6. baftions geboud.
^ STRAATSBURG, Roomfch-Katholyk bisdom inde
Elfas, wiens toebehorige landen in 4. ftadhouderyen
verdeelt worden, en hier en daar in de Elfas verftrooyt leggen. De biifchop voert den titel van landgraaf van de Elfas, en houd beurten in den rang
met den biilchop van Conitans , maar het capittel
beftaat uyt 23. Canunniken , die alle van oude
vorftlyke, graaflyke of vryheerlyke gedachten zyn
moeten. De tegenwoordige biifchop hiet Armand
Gallon van Rohan, prins van Soubife , die den 24,
Juny anno 1674. geboren, 1704. tot hifichop verkoren, en den 18. Mey 1712. van paus Clemens
XI tot de cardinaals- waardigheid verheven is. Anno 1724. heeft hy op den ryksdag te Regensburg
aanzoek gedaan om weer tot de zitting en ftem toegelaten te worden.
STRAATSBURG, kleine ftad'benevens een flot aan
de rivier Dribents, in het waywoodfehap Culm in
Poolfch Pruiifen, 8. mylen van Thoorn.
ST R AAT SBURG , kleine ftad in de Uckermarck Brandenburg aan de Pommerfche grenzen,daar zich een
Franfche colonie heeft ter neer gezet.
STR AATSBURG, ftad en ilot in neder-Karinthien, aan
de kleine rivier Gurck, en zy is de gewoonlykerefidentie-plaats des bilTchops van Gurck.
STRAATSBURG,vlek in 't vorftendom Anhalt,.aaa
de rivier Seicke 9 een myl ten weften van Hartsgerode.

STOUE . rivier m Engeland, die aan de grenzen
der provintien ElTex en SofFolk Üroomt, en zich te
Harwich in de Noord-zee ftort.
STOURMH«TER, ftad in Engeland, aan de rivier
Stour, waar mee de ftad Newton doer een brug
^erënigt word.
S i o w , i h d in Engeland in het graaffchap Suffolk,
aan de rivier Gipping.
STOZIN-GEN, kleyne ftad en flot in Zwaben, niet
ver van den Donau beneden TJlm, de barons, van
Stem toebehorende.
STRAALSÜND* grote en beroemde hanfee-en koopftad, benevens een fchone haven in het Barthifche
diftriél in voor-Pommeven, aan de zee-engte Gella,
tegen over het eyland Rugen. Zy is zo wel van
natuur door de omleggende moeraflen , dyken en
ineiren, als ook door de kunft wel beveiligt, en legt
imTchen de zee en het meir Francken, zodanig, dat
men 'er niet anders als over een darn, die door een
fchans gedekt word, daar heen komen kan. Voor
dezen is zy de hooftftad van het vorftendom Rugen
geweeft, maar naderhand het hertogdom Stettin in
Pommeren ingelyft. Hier op is zy aan rykdom en
koophandel zeer toegenomen , dat zy niet alleen de
aesde onder de Hanfee-lieden, maar ook een vrye
ryksftad geweeft is. In 't jaar 1628. wierd zy vergeefs van den keyzerlyken generaal Wallenftein belegert. en 1630. als koning Guftavus Adolphiis daar
aanlandde, nam zy de Zweedfche bezetting in, en
anno 1678. dwong haar keurvorft Frederik Wilhelm
van Brandenburg na een korte en hevige bombardering tot een akkoord, maar ftond ze 1679. in het
vredens-tractaat weer aan de kroon Zweden af. In
STRAATSBURG ,. zie Rotber-Thfyrm,
't jaar 1710. zyn in deze ftad by na 6000. inenfchen
STRAAT-VAARDERS , worden in Holland die gene
aan de peil geitorven, en 1711. wierd zy van de
Noordfche bondgenoten ingefloten. Den 22. Nov.. genaamt,die door het naauw van Gibralter of door
1714. landde hier de koning van Zweden Carel XII. de Straat in de Middelantfche-zee naar de Italiaanonverwagt uyt Turkyen aan, en 1715. wierd deze fche havens en naar Smirna of andere plaatzen van
vefting na een harde belegering , waar in de ftad de Levant varen*
STRABANE , matige ftad in de lerfche provintie
zeer verwoeft wierd, van de Noordfche Bondgenoten met accoord verovert, en met Deenfche troe- Ulfter aan de rivier Dims, die 2 mylen daar boven
pen bezet gehouden,. tot dat zy met haar omleg- het meir Fogie maakt, en kort daar na in een grogent gebied in den vrede 1720. aan de kroon 7,we- ten zee-boezem valt.
STRADAN ,kleine ftad aan een meir in 't Branden*
oen gerei'titueert wierd. Hier is tegenwoordig de
landregering over het Zweedfche deel van voor- burgs PmirTen.
STRADELLA , kleine ftad in 't hertogdom Milaan l,
Pommeren aangelegt.
!n het landfehap Pavefano, aan de Po-droom, drie
STRAAT, zie Gibraltar.
STRAATSBURG, grote, fchone en welbeveftigde mylen van Pa-via-, den biifchop van Pavia toekoftad in de Neder-Elfas, 4. mylen van Hagenau, en mende.
STRADONICA, zo hiet een van de vier delen der
23. van Spyer, niet ver van den Rnyn aan deoverfcyde daar de 111 en Brufche tezamen lopen,.en-over ftad Cracau.
STRAKONITS, ftad benevens een ilot in de Praden Rhyn een houte brug legt. Zy heeft een beroemde Univeiftteit, i n ' t jaar 1538. gefticht, een chenfer kreits in Bohemen, zy is de reftdentie van
bisdom, onderden aartsbiflchop van Ments beho- den Boheernfchen groot prior van de Makhefer orrende, en de voortreflyke domkerk met haar koft- de.
STRALBURG, zie Schrksheim..
lyken tooren, ook het raadhuys,de Pfaltsgenaamr,...
5'IRALEN, vefting in 't Pruiftifch Gelderland, die
benevens den Neu~Bau zyn bezienswaardig, maar
hetryke gafthuys is 1717. te enemaal afgebrand- de Franfchen in het jaar 1672. geflecht hebben', e&Deze plaats was voor dezen een van de rykfte en in de Raftadfche vrede 1.714. den koning van Pruilvoornaamfte ryksfteden, en had een gantfch. Luy- fen toegewezen is.
S'TRAMMEHL, STRAMMEL, een fteedje en ilot in
terfchen raad en inwoners, maar na dat de kroon
achter-Pommeren
aan de Rege, waar van zich de.
Vrankryk deze ftad zonder verlies van een man en
5üdden in den yrede anno 1Ó81, weggenomen en heren van Borck burg-en flot-gezetene fchryven.
5
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STRAMUUPA; zeker turkfch gebied in -Grieken- ' St-RAPzr, zyn^des Csaars hoi-jonkers, die hem:
land 9 't welk voor dezen Bceotien genoemt wïerd, op zyn reys begeleyden,
tuffchen de provintien Athenen, Janna , Livadien
STRASALDO, SÏKASOLDO ,. fjct en fteedje in 't
en de zee-engte van Negroponte gelegen.
hertogdom Friuli»niet ver van Falma gelegen. H e t
STRANDEN, AAN STRAND GEDRLVFN WORDEN, is het ftamhuys van het graafiyk geflacht van Strafcyn fcheepswoorden, die zo veel betekenen als op faldo, dat aan het keyzcrlyke hof door verfcheydeeen bank floten en alzo verongelukken.
bedieningen beroemt is geworden, en het erf-landSTRAND-RECHT, heeft twedcrly betekenis, of de jagermeefters amt in het vorftlyke graaffchap Gorts
macht des landheers om alle goederen en perfonen, bezit. '
door fchipbreuk aan den oever geworpen , in eiSTRASCHIZE , is een by zonder foort van luyden
gendom te behouden, of het betekent het rechts- in 't hertogdom Crain, die de reizigers door de bofgebied over alles wat aan den oever paffeert. Voor fchen, die enige mylen lang zyn , met geweer moedezen hielt het ftrand-recht iets gruwlyks in, nade- ten begeleyden, dewyl in dezelve zomtyds allermaal wegens het verongelukken der fchepen de mans hande banditen , Wallachen, Morlachen en Turken
en vrouwen, jong en oud, die daar op gevonden de wegen onveilig maken.
wierden f tot lyf-eigene wierden aangenomen ,
STRASOLDO, zie Strafaldo.
en de goederen prys gemaakt, Maar dewyl daar
STRASS, vlek en flot in neder-Stiermarken.
onder de naburen veel ongelegentheden en oorlogen
STRASSIZ, nieuwe ftad in de Rakonitzer kreitsm
uyt ontftonden, heeft men dit ftrand of vaar-recht, Bohemen, de koninglyke kamer toebehorende.
anders ook grondroerig recht genoemt, in de mee- STRASSWITS, ftad en flot in Moravien aan de
fte landen 9 die aan zee leggen , afgefchaft, en men rivier Morau, tegen de Ongerfche grenzen.
is daar in overeen gekomen, dat men zich verbond
STRATAGEMA , KRYGSLJST , waar door dikwils
de overblyfzelen en ingelade goederen van een meer als met kracht of geweld uyt te rechten is.
tiran den t-fchip naar zyn uyterfte vermogen te redSTRATFORD , ftad in Engeland in de provintie
den en te bergen» en dezelve voor een billyk berg- Warwyk aan den noordlyken oever van de rivier
loon uyt des fchippers redery en koopmans goede- Avon.
ren , volgens de fchatting van vrome verftandige luySTRATH-BOGIE, klein ftreek lands in de Schotden, te reftitueren. Dit vergelyk heeft zyn betrek- fche provintie Buquan, benevens een ftad van dcm
king maar op eerlyke fcheep-vaardy, maar wanneer zelven naam, daar de Bog en Dovern te zamen
"er een rooffchip, vrybuyter of kaper ftrand of door lopen.
fchipbreuk vergaat, of wanneer een fchip, dat conSïRATHERNE,provintie in Zuyd-Schotland,tuffchen
trabande waren voertj, verongelukt, of de fchepen Perth, Fife, Mentheit, Broad-Albin en Athol Zy
het moetwillig tegen weer en wind avonturen, of is vol bergen en boflchen, word van de rivier Carri
aan verbode plaatzen gedreven worden , is de lands- doorftroomt , en hoort tot het graaffchap Perth.
heer gewoon zich dezelve eniger mate toe te eigeSTRATH-NAVERN, provintie in Noord-Schotland* •
nen , fchoon het oude ftrand-recht, vaar-recht ,grond- die ten ooiten aan Caithnefs, ten zuyden aan Soujoerings-recht op zyn ftrengft genomen niet meer therland en Ros , ten wellen en noorden aan de
geldt.
zee grenft. Dit landfchap is koud en vol bergen en
STRAND-VRIESEN , een reedlyk groot gebied in't meiren, ook word het van de rivier Navern doorhertogdom Sleeswyk langs de Duytfche-zee, enbe- ftroomt, en de oudite zoon des graafs van Sougrypt het zelve de amten Eydeiftadt en Hufum, therland voert 'er den titel van. De nering der i n benevens een deel der amten Flensburg en Tonde- woners bellaar in de vee-fokkery.
len.
STRATHY, kleine ftad in Noord-Schotland in d e
STRANGFORT, vlek in Ulfter in Ierland , in het provintie Strathnavern aan de zee-kuft.
graaffchap Downe, aan de baay Strangfort , daar
STRATON , ftad in Gornwal in Engeland.
een ruyme en goede haven is. Het daarby leggenSTRAuBiNGEN,redelyk grote ftad aan den Donauj
de meir van Strangfort is taamlyk groot , en ftort daar 'er een brug over legt in neder-Beyeren , bezich in gemelde baay.
nevens een keur-vorftlyke regering en een rentamt>.
STRANCULEREN, is een heel gemene ftraf by de dat verfchyde diftriélen en pleeg-gerichten onder
Turken, waar voor de Baiïas, de grote vizier, des zich begrypt. Op enige piaatfen is zy met drie
keyzers broeders, ja de Sultan zelfs nooit zeker zyn,. muren en een droge gracht omringt, legt 17. myL
Ivlen gebruykt hier toe gemeenlyk een paar fterke van Munchen. ,
Janitzaren, die den armen zondaar een zyde kooit
STRAUF-, STRAUFHAYN , STRAVCHHAHN, oud en
prefenteren , die dezelve kuil, om den hals. legt, en woelt hoog berg-flot, een myl van Hildburghauiich dan door gemelde Janitzaren- op een fluwele f en in het Hennebergfche , tot deCoburg-Hildburgkuilen daar mee laat wurgen.
haufifche landsportie behorende.
STRANTAVERN, ftad in Schotland, in de provinSTRAVICHO, kleine Turkfche ftad in RomanienP
tie Galloway, aan de golf van Rian , die zitting aan den kleinen zeeboezem Stravicho.
en ftem in 't parlement heeft.
STRAVICHO , kleine Turkfche ftad in Bulgaiienv
STRAPAZZEN, STRAPASSEREN , een woord uyt aan de Zwarte-zee, taiffchen de monden van den-»
de Italiaanfche taal ontleent, en betekent zo veel JDonau.
als iemand flecht handelen, plagen, en op generly
STRAUSBER6 , kleine ftad en oude burg in de?
gwpe vetfchonen»
Middeknark Brandenburg aan ©en saeir , Straks?
O o 00 0 3
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•gcnaamt, daar goede lakens en baayen vervaardigt
STRENGBACH,kleine rivier in de opper-Elfas, ont>
Vv orden.
fpringt uyt het Vogefifch gebergte achter RappoltsSTRAUSBERG, kleine ftad en amt op een berg in weiler, en vlied by Gemar in de 111. Deeze'beek
Thuringen , 3. mylen ten weften van Northaufen, fcheyd opper en neder-Elfas van elkander.
den vorft van Zwartsburg - Rudelftad toebehorenSTRENGNES,STREGNES, ftad aan het meir Meier
de.
in Sudermanland, 8. Zweedfche mylen van StockSTRAY, kleine rivier in Franckenland, die in het holm. Haar biftchop hoort onder den aartsbifTchop
Hennebergfche onifpringt^en tufïchen Mellerftedt van Upfal.
en Neuftadt in de Saaie valt.
STRENSK, ftad in het waywoodfehap Pofen , in
STRECHIN» kleine ftad in Noord-Schotland in het groot Polen , heeft meeft houte huyzen*
graaffchap Buchan , 3. mylen ten weften van de STREOMS, een van de Orcadifche eylanden by
Noord-zee.
Schotland, 't welk zeer klein is, evenwel een goeSTREGNES, zie Strengnes.
de haven heeft, die de Hollanders en Engelfchen
STREHLA, kleine ftad aan de Elve, 3. mylen van bezoeken, wanneer zy naar de Schotfche cylandea
Meiffen, heeft een fchoon flot, en hoort een heer op de viichvangft varen.
van Pflug toe.
STRETTO, zie Fretum.
STREITBERG, ftad,fterk flot en amt in het markSTREY , STRAY , rivier in 't Wurtsburgfche in
graaffchap Culmbach , 3, mylen van Culmbach in Franckenland, loopt niet ver van Neuftadt in de
Frankenland.
Franckifche Saai.
STRELCE, ftad in het waywoodfehap Inowlocz,
S T R I E O R D , zie Stuurboord,
in Cujavien in groot Polen.
STRICCO LEVANTE, word de Zeewind te Rome genaamt, die het water van den Tiber zomSTRELE, zie Strehla.
STRELEN , klein fteedje aan de Ohla,tot het vor- tyds zo fchnklyk doet opzwellen , dat daar onuit»
ftendom Brieg in neder-Silefien behorende , dat in fpreeklyke fchade door gefchied,'
het jaar 1707. te enemaal afgebrant is. 1709. kreeg
STRICTE, naauw, ftreng, eigentlyk,in een eigen
het volgens de oud-Ranftadtfche conventie een Luy- zin.
terfche kerk en fchool.
STRIEGAU , ftad in 't vorftendom Zweidnits 'm
STRELITS, GROOT-STRELITS, fteedje, benevens Sileiïen , 7. mylen van Breilau, wegens de Striegifche
een fchoon Hot in het vorftendom Oppeln in opper- aarde en het goede wit bier beroemt.
Silefien, niet ver van Tarnowits , den graaf van
5 rKIEN , zie Stryen.
Colonna toekomende. Het is zeer neringryk, en
STRISSIN, ftad in het waywoodfehap Mfciflau in
legt 6de half myl van Oppeln. Klein-Strelits is een Litthauen.
fteedje in het zelve vorftendom , hoort den graaf
STRIVALI, STROFADI, twe kleine eylanden van
van Pruskow toe.
de Jonifche-zee by Griekenland, tegen de weftiyke
STRELITS, kleine ftad in de heerlykheid Stargard kuit van Morea, die van Gnekfche Munniken 'bein het Mecklenburgfche, met veelmeiren en wateren woont worden, die daar een wel gefortificeert en
omringt. Zy is de reiidentie-plaats van den hertog met ftukken voorzien kloofter hebben. Het grootfte
van Mecklenburg-Strelits, Adolphus Fridericus III. daar van is zeer vruchtbaar van druiven en andere
die den 7. Jun. 1686. geboren is, en zedert 1708. fchone vruchten, ook heeft het veel fonteinen.
geregeert heeft. Zyn gemalin Dorothea Sophia is
STRIUM, ftad in het waywoodfehap Ruffien in
een dochter van Joh. Adolf van Holftein-Pleun, en Polen.
den i r . April 1709. getroud. Anno 1712. 's nachts
STROBRA, kleine rivier in Silefien,die in het voriuiTchen den 24, en 25. October ontftond 'er op ftendom Oels ontfpringt, door het Breslaufche en
het flot brand, waar door het zelve benevens de Maslaufche Weichbild loopt, en een myl van Brieg
kerk te enemaal in de afch gelegt wierd.
in den Oder valt.
SXROFADI, zie Strivali.
STREUTSEN. waren een foort van Mofcovifche
foldaten te voet met vuurroers, waar in voordezen
STROMBERG, amt in de neder-Palts,denkeurvorft
de grootfte fterkte van 't Ruffifch leger beftond, die van de Palts behorende.
.dikwils 40000. man fterk waren , ook allerhande
STROMBERG, kleine ftad, amt en flot, en de
voorrechten en vryheden hadden, dat men ze byna hooftftad van een klein Burggraaffchap in 't bisdom
met de janitzaren by de Turken vergelyken kon. Munlter, waar toe zy zedert 1372. behoort', wier
De overlede Czaar Petrus I. heeft ze te enemaal in billchop als burggraaf van Stromberg op de ryks't leger wegens hun menigvuldigen opitand afgefchaft, dagen in 't vorften-collegie zitting en ft e in voren de militie is doorgaans naar den Duytfchen voet dert.
ingericht, evenwel worden ze ten platten lande noch
STROMBOLI, STRONGOLI, een van de Liparifche
tot befcherming gebruykt.
eylanden in de Tofcaanfche-zee, dat het verfte ten
STRELL , STRIG , ISTRIGY , rivier in Zevenbergen, noorden legt. Het is wegens den vuuripuwenden
die zich aan de opper- Ongariiche grenzen in de Ma- berg Stromboli onbewoont, en heeft omtrent 10.
mylen in den omtrek.
rofch ontlaft.
STROMES , kleine ftad en haven op het eyland
STRELNA , STRELNA MOISA , nieuw aangelegt
paleys en tuyn van den Czaar in Ingermanland ,niet Yla, 't welk een van de Wefternes by Schotland
ver van St. Petersburg,daar de rivier Strelna in de Ooft- is.
SïROMiof SPIRNAZZA, rivier in Morea, die zich
.zee valt,waar uyt men een twedeVerfailies maken wil

STR.
•i. mylen van Calamata in de golf van Corone
ftort.
STRÖMLINGS, is een luft-flot niet ver van Stockholm , 't welk de grootmoeder van den laatften koning , Hedwig Eleonora genaamt, heeft laten bouwen.
STROMONA, RADINI, ISEHAR, STRYMON, rivier,
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nat worden \ en wanneer het vaartuyg op een
zandbank te zitten komt , floten iy het met
bomen voort, of lichten het van onderen op.
STRYEN , STRIEN , kleine ftad in de provintie
Holland, niet ver van de Biesbos ten weiten gelegen.
STRYK, zie liane.

STRYKLINIE, LIGNE D E D E F E N C E , is de wydte
die in 't gebergte Argentaro in Macedonien ontspringt , Romanien van Macedonien fcheyd, en zich van den winkel der gordyn tot op de punt 'van de
flanc van het daar tegen overleggende bolwerk ,
in de golf van Contefla fiort.
welke wydte alzo gefchapen zyn moet, dat men
STRÖMSTADT, zie Stromfladt.
STROMSTADT, kleine ftad in de Noorweegfche de punt van het bolwerk van gemelden hoek met
provintie Aggerhus, 2. mylen van Frederikshal, de een musket-kogel beftryken kan. De ftrykendc
ftryklinie, ligne de defence rafante, loopt met de
kroon Zweden toekomende.
STRÖNGOLI, kleine ftad , benevens een bisdom daar tegen over leggende face in ene linie te zamen.
en den titel van een vorltendom, op een zeer hoge Maar de inlopende ftryklinie maakt met de daar terots in Calabria citra in Napels. Haar biffchop be- gen over ftaande face een hoek.
STRYMONA , kleine ftad aan de rivier van den
hoort onder den aartsbilTchop van Santa Sevenna.
zelven naam, in Macedonien in Griekenland.
STRONGOLI, eyland, zie Strombotu

STRONGYLE, zie Nachfia.

STRZIBRO, zie Miza.

STUBENBERG ,aeloude familie inlnner-Ooftenryk,
die den graarlyken titel voert, en naar het flot Stubenberg in neder-Stiermarken tuflehen Pruck en Hartberg genoemt is.
STUBNA, rivier in Litthauen, die in Mofcovien
aan de grenzen ontfpringt, en in het waywoodfchap
Polock in de Dryfla valt.
STUCKENBROUK , is een zekere ftreek lands in
STROPEN, STROPERYEN, word van foldaten geWeftphalen in het bisdom Paderborn.
zegt, wanneer zy op party uytgaan.
STUCKEN VAN ACHTEN , P E S O , of SPAANSCHE
STRÖPKE , dorp in het vorltendom Halberftad,
een myl van Halberftadt, onder deszelfs dom-ka- M A T , i s een Spaanfche zilvere munt,die uyt 8.reapittels amt Zilly behorende, wiens boeren verplicht len beftaat, waar van zy ook den naam heeft, bezyn de wetenfchap van het fchaakfpel onder zich te draagt naar ons geld te rekenen omtrent een ryksonderhouden, en op hun nakomelingen voort te daalder. In Portugaal maakt een ituk van achten
planten, weswegen zy van alle fchattingcn vry zyn, of pataca 15. realen of 600. rees.
en den nieuwen vorft maar akyd by de huldiging
STUCKHUSEN, fterk flot in de zo genaamde Mor»
een zilver fchaakbord met zyn toebehoren vereren. merie in Öoft-Vrieftand, tuflehen Ërnbden en OlWanneer een vreemdeling lijiit heeft om te fchaken, d en burg.
Eet zich een van hen oper^tlyk met hem aan 't
STUFFENBERG, zie Hulffeyber?.
bord.
V
STUIVER, is in Holland een "fcheyd munt, waar
STROPPEN., fteedje in het vorftendom O els in Si- van 'er twintig op een Hollandfchen gulden, 50lefien , 6. mylen van, Breflau.
op een ryksdaalder gaan. In 't Keuliche gebied
STROVISI,VERDOGNA, kleine ftad in Zaconia in geld een fiuyveró. goede penningen, Saxifche waarMorea.
dy.
STROOD, fraaje en welgeboude ftad in Engeland,
211 de provintie Gloceftershire aan de rivier Stroud,
wiens water zeer goed is tot de fcharlakeverwery,
't welk hier het befte in gants Engeland gemaakt
word, en deze ftad goede nering brengt Zy heeft
een brug over gemelde rivier en legt 78. Engelfche
mylen van Londen.

STRUBBEKÖPING , zie Stufk'öping.

STUKKEN GESCHUT , zie Canon.

STULINGENJ kleine ftad en flot in het graaffchap
Donau is een gevaarlyke pl?ats, niet ver van het Furftenberg in Zwaben, benevens den titel van een
oude vlek Strohm, beneden Grein , zeven en een Jandgraaffchap. Een linie der graven van Furftenhalve myl beneden Lints in Ooftenryk.
berg word hier naar de Stulingfche genaamt, die
STRUMBLE HEAD , voorgebergte in het vorlten- anno 1716. na de dood van den keur-Saxifchen
dom Walles in Engeland, Itrekt zich ten noorden ftadhouder, Vorft Ego van Furftenberg een deel der
in de Ierfche-zee uyt.
nagelate landsportie geërft, en den vorftiyken titel
STRUMEN, kleine rivier in.Litthauen ? ftort zich aangenomen heeft. De tegenwoordige vorft }ofephus Ferdinandus Eberhardus is den 11. april 1699.
in het waywoodfchap Brefiici in de Ster.
•v STKUMETA, ftad in Natoliën in Azien, benevens geboren , en heeft zich 1713.. met Maria Anna,
een gravin van Walditein, in den echt begeven.
een groot aartsbisdom,
STUMA, ftad en flot in het waywoodfchap MaSTRUSEN, STRUALI, een zeker foort van Mofcovifehe fchepen, in de gedaante van grote fchuyten, rienburg in Poolfch-Pruiflen.
^STUNDEN-FRAUEN, noemt men aan het k-eyzerzyn zeer gemakkelyk^gehoud , en met taamlyke
vertrekken , venftets , tafels , banken en bedden lyke hof de Dames, die zich om een zekere' uur
r
voorzien; hebben achter een ftuur w el 6. vamen moeten laten aanmelden 9 wanneer zy de keyzeria
lang., en de roeiers zitten op de voorfteven onder een willen opwachten.
verdek, %o dat zy ook in den fterkftea regen niet
S I U P U , kleine ftad. in groot Polen > daar de
mis*
STRUDEL (MAALSTROOM, of DRAAIKOLK) in den
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misnoegde Polen van de Saxen enMcfcoviteïs anno die zich Chriftenen noemen, maar byèa geenüodl*
dienft of Godvrucht hebben. Zy *yn lelyk van aan1711. den 2,7. jun. totaliter geflagen wierden.
STUPKÖPING , kleine Deenfcfee ftad benevens zicht , maar daar by de beleefite van alle volkeren
een haven op het eyland Falfter , aan de Ooit* van dit geber >te.
SUAQUEN , zie Suachtn.
zee.
SUAR , kleine ftad in gelukkig Arabien in Azien ;
STURA, ZO hieten drie rivieren in Lombardyen,
de eene bevind zich in Montferrat, en giet zich aan de zee, daar de Portugezen een veiling heb-**
by het vlek Ponte di Stura in de Poo. De 1. ont- ben.
SUBALTERN* die onder een ander ftaat, als eeu
fpringt aan de grenzen van Savoyen , en vait boven
Turin in de Poo, De 3.ontfpnngt in het graafichap officier of rechter, ook een luytenant, cornet,
SUBAR, Sisu, grote rivier in 't komngryk Fex
Mzza, en valt by Cherafco in de Tanaro.
in Africa , die in de provintie Cbaus ontfpringt 9
STURBKIDGE, ftad in Worcefter in Engeland.
STURMISTER , ftad in Dorchelter in Engeland, een zeer fnellen loop heeft, by Mahmora voorby
aan de rivier Stower, waar over zy een fraaje brug loopt, en eindelyk in de zee valt.
SUBBASCHI , zo worden by de Turken de ge-*
heeft, 94. Engelfehe mylen van Londen.
STURTZELBRUNN , beroemde Benedidyner abdy rechtsdienaars genoemt, die onder den Cadi ftaan.
SUBBLACO, itad in het pauflyk gebied, in Camin Lotteringen aan de grenzen van neder-Elfas.
STUTGARD , hooft- en refïdentie- itad van het pagna di Roma, 10. mylen van Paleftrma, aan de
^
hertogdom Wurtemberg, byna midden m het land, grenzen van Napels.
SUB CONOIÏIONE, onder zekere voorwaarden.
3. myl.van Tubingen, en niet ver van den Neckar,
SuBDEtEGEREN , iemand in zyn plaats aanfteïdie met fchone tuynen en wynbergen omringt is,
en den Luyterfchen Godsdienlt belyd. Zy is niet len, zyn amt een ander opdragen. Daar van daajï
zonderling groot, maar heeft 2. grote voorfteden, fubdelegatie, wanneer iemand, dien iets aanbevolegt in een dal, en heeft een fchoon refïdentie fiot, len is, zulks aan een ander opdraagt.
SUB- DIA CONUS , is een van de meerder ordens
benevens een koftlyke antiquiteit- en kunlt-kamer,
gelyk ook een anno 1685. opgerecht vorftelyk land- onder de paufiyke geeftlyken,dien byzyn mweying
ï'chool, en een fchonen tuyn. Van den aldaar re- een lege kelk met de lege ichaal onder deze woorden toegereykt word: zie wat voor een dienft u
dderenden hertog , zie onder Wurtemberg.
STUUR , ROER, is een ituk hout dat aan de ach- toebetroud word, darom vermaan ik u dat gy u zo
ter lieven van 't fchip vaft gemaakt is, en dient om gedraagt dat gy Gode welbehaaglyk moogt zyn.
liet fchip te regeren en te draayen daar men het Daar op krygt hy een kannetje met wyn en water*
een handdoek, en het Epiftel-boek.
hebben wil'. Sturen, het fchip regeren.
SUBEN , kloofter der reguliere koorheren van Stl
STUURBOORD, betekent aan't fchip de regter zyde
Auguftyn in opper-Beyeren, aan de rivier de Tnn,
voor den man die aan 't roer ftaat.
STUURMAN, zie Piloot.

SUB- EN OBREPTITIE IETS DOEN , hiet iets hei*.

STUUR PEN , hiet de balk die door des Conftapels melyk door valfch bericht en verzwyging der waarkamer in het roer achter het fchip gaat, waar door heid te verkrygen.
SUBHASTEREN, betekent iets opentlyk veylen.
het ftuur heen en weer beweegt word.
SUBJECT, dat een ander onderdanig, of deszeJts
STUURPLECHT , de plecht daar de Huurman op
gehoorzaamheid onderworpen is.
ftaat. Zie Cafieel.
SUBJECTUM, hiet een perfoon, als wanneer men
STYLISEREN, opftellen, ordonneren, een redezegt: dat is een bequaam fubjeel, betekent het zo
Foering of brief ordentlyk op 't papier zetten.
STYLUS, een redens- of fchryf-aart: ook het ge-veel als dat is een bequaam onderwerp of perfoon,
bruyk, de manier, en wyze. Zo zegt men in den SUBLAPSARII, zie ïnfr a-lapfarïi,
SUBLUNARIA CORPORA , worden alle de iigchalaat'iten zin, het is niet ilyh, dat is, het is geen
men genoemt die onder de maan leggen, en daar
manier.
STYLUS CURIA , is de aart en manier van fchry- om naar den algemenen waan een zekeren invloed
ven, gelyk het in vorftlyke Cancelaryen gebruyk- van de maan krygen.
SUBMISSIE- , onderwerping. Zich fubmitteren ,
lyk is.
STYLUS CURÏA ROMAN/E, is de form en fchryf- zich onderwerpen, te vreden zyn.
SUS-OFFICIARII , of de erf-amptenaren der weaart, die de paufiyke Cancelaryte Romen gebruykt,
wanneer zy haar brevetten of andere inftrum enten reldlyke keurvorften in 't Roomfche rykzyn die gene, die in plaats van dezelve by de keyzerlyke kroopftelt.
SUACHEN, eyland en hooftftad van een Begler- ning de aarts-amten bekleden, Zo is des koningë
begfehap in Africa, aan de Rode zee, daar zy een van Bohemen Sub-Ofrlcïariüs na het uytfterven dej?
graven en Semper-Freyen van Limburg de graaf
goede haven heeft.
SUADA , de cjerlykheid in 't fpreken , de wel- Michaël Johan van Althan; des keurvorften van
Üeyeren de graaf van Walpurg; des keurvorften van
fpreekenheid,
SUANA, SOVANA , SOANA , ftad op een hogen Saxen de graaf van Pappenheim ; des keurvorften
berg in 't gebied van Siena in 't Florentynfche, be- van Brandenburg de vorit van Hohenzollern; en dos
nevens een bifdom , onder den aartsbiffchop van keurvorften van de Palts de graaf van Sintfendorf.
SUBORNEREN,iemand heimelyk tot iets opmaken'
Siena behorende.
SUAHW, zekere volkeieu op de& berg Caucafus, of ophitzen.
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SUB-PRIOR , is in de Roomsgezinde kloofters de
SUCCES, de gelukkige uytllag van een zaak die
r.aafte aan den Pater Prior.
men onder handen heeft.
SUCCESSIE, de opvolging in een ryk of zekere
SUBSIDIE-GELDEN, zyn die gene, welke den eeKen vorft van den ander tot onderhoud van den Erflanden. Daar van daan fuccefïeur de opvolger
kryg betaalt worden. Diergelyke fubfidie-gelden in een amt of waardigheid.
heeft in den laatften Spaanichen Hicceffie-oorlog
SUCCUÏR , ftad in het koningryk Tanguth in grootkeur-Beyeren van Vrankryk; Portugal en Savoyen Tartaryen in Azien, die groot , welbewoont, en
van Engeland en Holland genoten.
de hooftftad van een gebied van den zeiven naam
SUBSIGNEREN, onderfchryven , ondertekenen.
is.
SUBSISTENTIE, hiet het onderhoud , waar mee
SUCCU.HEREN, iemand te hulp komen, byfprinmen zich in zyn (laat kan hanthaven. Den vyand gen, byliand verlenen.
de fubfiftentie benemen, gefchied wanneer de vruchSUCCURS , zie Secours*
ten van het land geftroopt, de dorpen verbrand worSUCHANA, rivier in Mofcovien, die uythet meir
den , en cenlanditreekby na teenemaal verwoed is, Koinski of Coubelka io.mylen van deftadWologda
dat de gene die nakomen niets te breken noch te ontfpringt , de Jug inneemt , en naderhand den
byten vinden.
naam van Dwina* dat in 't Rufïifch twee betekent*
SUBSTITUEREN IN TESTAMENT ZAKEN, betekent voert.
wanneer de maker van de uyterfte wil den vorigen
SUCHEÜ , grote ftad in de provintie Nanking in
erfgenaam of verwerpt, of hem een ander op ze- China aan de rivier Tay. Zy is de vermaaklykfte
kere voorwaarde in de plaats (telt.
en befte koopftad van China. De keyzer ontfangt
SUBSTITUUT, is die gene, die een ander tot hulp hier jaarlyks aan tol van koren , rys en vruchten,
toegevoegt word, wanneer hy wegens ouderdom die van daar naar Peking gebracht worden, 5. milof andere oorzaken zyn amt niet meer gelyk 't be- lioenen laen, zynde een laen 4. Rhynfche guldens.
hoort bedienen kan. In Vrankryk is het een offi- Een andere ftad van den zeiven naam vind men in
cier, die by 't afwezen van 's 'onings procureur de provintie Quicheu in China.
deszelfs amt bekleed,- en de gerechtlyke akten in
SUCHING , ftad in de provintie Quangft in China,
plaats van hem afvaardigt. Deze fubitituten hebben die den koning van Tonquin toekomt.
eerit zedert annc 1586. den titel van officiers bekoSUCHUEN , grote provintie in China , die ten
men, want voor dezen wierden zy maar fubitituten noorden aan de provintie Xanfi , ten ooften aan
van den procureur generaal in de bailluagien genoemt9 Huquang, ten zuyden aan Queucheu en Junnarï»
en de procureurs van den koning worden in 't par- ten weiten aan Indien aan dees zyde van de Ganges
lement zelfs noch met dezen titel benoemt.
grenft.
SUBTIEL, teer, klein , dun, behendig, kunftig,
SUCZOWA, zie Soczowa.
<^ok fcherpzmnig. Daar van daan iubtiliteiten, fcherpSUD,LA RIVIERE DE SUD, grote rivier in Noordfcinnige gedachten.
America, die in 't land der Iroquoifen ontfpringta
SUBU , zie Subar.
en zich in de zee van Canada ontlaft
SUB UNA, betekent de Roomsgezinden, die het
SUD, MAR DE SUD, zie Pacificum Mare.
H . Avondmaal maar ondei enerly gedaante,naamSUDA, goede velting,benevens een haven op het
lyk van het gezegende brood genieten , maar de eyland Candia, aan de golf della Suda, op een klein
gezegende kelk volgens de grondregels van het con- eyland. Zy hoorde voordezen de Venetianen t o e ,
cilie van Conftans en dat van T rente de geeftlyk- maar is 1715. van de Turken ingenomen.
heid alleen moeten overlaten.
SUDARSTVENOI COINISCHE , was by den Czaar
SUB VOLANTE SIGILLO, onder open zegel,gelyk de ryks-ftalmeefter, welk amt naderhand afgefchaft
men zomtyds de brieven elkander toezend.
is.
SUBURI,kleine ftad in 't koningryk Navarre,aan
SUDAU , zeker gebied in Brandenburgs PruifTen,
de rivier Agra.
aan de Litthaufche grenzen.
SUB UTRA-QUE, zo wierden voordezen de Hu UiSUD-BAUNALDSHOW, eyland by Schotland , daar
ten in Bohemen, maar nu byna alle de Proteftan- een verfchriklyke afgrond en yfTelykemaalftroomis,
ten van de Roomsgezinden genaamt , wyl zy het die zelfs het grootfte fchip verilind, zo de fchippers
H. Avondmaal altyd onder beyderly gedaante ge- geen kift ot iets anders als een fchatting daar in*wernieten.
pen.
SUCCA , kleine ftad in Valencia , daar de rivier
buDBURY , kleine ftad in SufTolk in Engeland,
Xucar in de zee valt.
die zitting en ftem in 't Parlement heeft.
SUCCADANE, ftad op .het eyland Borneo , beneSUDERKÖPING , kleine ftad in Ooft-Gothland in
vens een haven in Azien.
Zweden.
SUCCADANO, grote rivier op het eyland Borneo
SUDERMANLAND , provintie benevens den titel van
in Azien, die zich,in de Indiaanfche zee ftort.
een hertogdom in Zweden , die ten zuyden aan
SUCCADEN, zyn zoete zaken, delicateflen , die ooft-Gothland, ten weften aan Nericien en Wefterby voorname gaitmalen mee opgezet worden. In manland, ten noorden aan het meir Meier, 't welk
een zekeren zin betekent het zekere geconfyte het vanUpland affcheyd,en ten ooften aan deOoftïchillen.
zee grenit. Het is vruchtbaar aan koorn, en heeft
SUCCEDEREN, iemand in het amt of in de waar- veel ertsgrQeven.
4igheid opvolgen.
S U D E R - T A L G E , SODER-TALGE , kleine ftad 'm
Ppppp
de
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«3e provintie Sudermanland in Zweden , aan het SüiPPE^ kleine rivier in het landfchap RemoisKii
meir Meier , 3. Zweedfche mylen van Stockholm. Champagne, die zich beneden Neufchaftel in de Aif»
SUDLUI6DEN , vlek in het landfchap Bergen in ne ftort.
SUITE, hiet het gevolg van een heer, zyn dieNoorwegen, op een voorgebergte , Sudhocck genaars , laqueien, en wat meer tot den trein nodig,
naamt.
SUBCA, SUDEYCA, voorgebergte in 't koningryk is. Suite hiet ook de gevolgen die uyt een a&ie
ontftaan , ook de overige delen van een boek of
Tripoli, aan den mond van de golf van Sidra.
SUERCIO , vlek in de provintie Daalkarlien m werk, wiens begin reets te voren in het licht geZweden, 3. Zweedfche mylen ten noord-ooften van geven is.
SUIVANT, een knecht die zyn heer volgen moet
Coperberg,
SÜEKE, Rio DI SUERE, redelyk grote rivier in Suivante een meyd die haar vrouw volgt.
SULA ,een middelmatige ftad en amt in het vorftde provintie Cofta Ricca in noord-America , die
lyke graaffchap Henneberg, 3. uren van Schleufmzich in de Noord-zee ftort.
gen aan het Thuringer woud, heeft goede yzer-mySUST, zie Zwedt.
SUBZ , beroemde koopftad in Egypten aan de nen, gelyk ook veel linnewevers. Zy is beroemt
golf van Suez, die het noordlykfte deel van de Ro- wegens het geweer dat daar gemaakt word, en heeft
de-zee is. Zy legt in een zandig© en woefte land- voor dezen tot de Saxen-Zeitfche erf-portie beiïreek, en is naar de oude manier beveftigt 9 go. hoort, maar is 1718. van keur-Saxen in bezit ge»
mylen van Cairo gelegen. Naar haar heeft die land- nomen.
engte tufTchen de Middelantlche-en Rode-zee den
SULA , een rivier in de Ukraine, ftort zich in den
naam, die Africa aan Azien hecht, en waar in veel Dnieper.
Ethiopiers wonen, die uy; Indien hier allerhande
SULAU , vrye heerlykheid in Sileiien, de graven
fpeceryen naar toe halen , van daar naar Alexandryen van Burghaus behorende.
en Cairo voeren, en aan de Europeefche koopluySüiGtN, fteedje in Zwaben, dicht by Buchau*,
den verhandelen.
en 2. mylen van Biberach.
SUUNGEN, fteedje in 't amt Ehrenburg , in het
SUFFEGMAR, rivier in het koningryk Algiers in
Africa in de provintie Conftantina, die zich in de opper-graaffchap Hoya , hoort den keurvorft van
Hannover toe.
Middelantfche-zee Itort.
SULLINGS-WALD , is een der grootfte bollenen
SUFFOLCK , provintie en graaffchap in Engeland,
langs de Duytfche-zee, die ten noorden aan Nor- van Heften, dat een uur van Hirfchfeld begint, en
folk, ten weften aan Cambridge en ten zuydenaan door Thuringen tot aan Bohemen gaat.
EiTex grenft. Zy is zeer vruchtbaar, en bedraagt
SULLY, kleine ftad aan de Loire in Orleanois *
in de lengte 45. en in de breedte 20. mylen. Daar benevens een zeer fchoon flot, en den titel van een
voert een familie den graaflyken titel van deze pro- hertogdom.
vintie.
SULMONA, zie Solmone.
SULOW , ftad in het waywoodfchap Sendomir in
SUFFRAGANEUS of WY-BXSSCHOP , word ook anders de vicaris van den biflchop in het geeitlyke ge- klein Polen.
S U L T A N , GROTE SULTAN, is de naam van den
naamt. * Maar men moet de fuffraganen der aartsbiflchoppen en der biiïehoppen wel onderfcheyden, Turkfchen keyzer, en het Arabifche woord betewant ieder aartsbifkhop heeft een zeker getal van kent zo veel als een groot en heerfchend heer. Zya
bifTchoppen, die onder zyn opzicht ftaan, en onder gemalin, die hem den eerften zoon baart, word
de zelve is altoos een des aartsbiichops fuffragaan of Sultanin genoemt. De regerende Turkfche keyzer
vicaris in de geeftlyke zaken by afwezigheid of by hiet Achmet III. en heeft in Sept. 1703. den keyaffterven van den zelven; ook zomtyds in het wereld- zeriyken troon beklommen. In het jaar 1730. is
Jyke* evenwel niet anders als in zaken , die het deze Sultan Achmet afgezet en in dezelve gevangegantfche aartsbisdom betreffen. Behalven dat heeft nis geworpen daar de oproerigen zyn overleden
ook ieder biflchop zyn eigen fuffragaan in zyn ftift, broeders Muftafas zoon uithaalden, om dien in zya
êie evenwel niets anders dan in geeitlyke zaken te plaats te kronen.
doen heeft , die hy in plaats van den biflchop
SULTANE , hiet een Turks oorlogs fchip*
waarneemt.
SULTANIE, ftad in Perzien , tuilchen zeer hoge
SÜFFRAGIUM en VOTUM is enerly , en betekent bergen, ziet van buyten wegens de hoge torens en
ie ftem die men in beraadflagingen tot een zaak zuylen zeer prachtig uyt, maar van binnen gants
woeft, en is voordezen de refidentie des konings van
geeft.
SUGEN, beveiligde ftad in Quangfi in China ? zy Pemen geweerL
JmTANiN, goude Turkfche munt, die omtrent
hoort den koning van Tonquin toe.
SUGENHEIM , flot en vlek in Franckenland , dat een en twe derde delen van een ryksdaalder %z\$t>
i e Seckendorf-Aberdarifche familie van den mark- Daar is ook een Turkfch oorlogs-fckip dat Sultanim
genaamt word.
graaf van Anspach ter leen houd..
SUHLA , zie Sula*

SULTANIN FAVORITA, is die gene van des Sultans

Sui JUKI&, niemand onderworpen , zyn "eigen bywyven, die hem den eerften zoon gebaart heeft9
en derhalven naderhand den voorrang boven alle
keer zyn.
SÜINIBROD , NYMBURG , kleine ftad ig >de Bunts- andere vrouwen in het ferail heeft.
hmx kiejts in BoJxemen,
SqLXANiii VALXDA 9 hiet de moede* van écu se»
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gerenden Sultan, welke vrouwen gaarn een hand dochter van den tegenwoordigen ketlfTorft van de
mee in de regering hebben, en dikwils groot fpul •Palts, in den echt getreden is.
en faétien aan het Turkfchc hof maken, wyl de
SULTSBFRG , graaffchap in de opper-Palts , de
keyzers, haar zonen , groot refpecl voor haar dra- vrye ryksgraven van Wolfftein toekomende, die te
gen, ook de Roomfche keyzer zelfs, wanneer hy Sultsburg of Sultsberg, niet ver van de rivier Sults,
een afgezant naar Conftantinopel fchikt, geen ge- refideren.
ringe gefchenken voor de Sultanin Valida gewoon is
SULTSBERG, fteedje in Brisgau, den Markgraaf
mee te geven.
van Baden- Durlach toekomende, twee en een halve
SULTE, kleine ftad in het hertogdom Mecklen- myl van Freyburg, waar omtrent fchone rode wyn
&urg, aan de rivier Reckenits, 6. mylen van Ros- waft.
tock.
SULTSDORF, Wurtsburgs amt in Franckenland,
SULTS, kleine rivier in Franckenland , die om- legt aan den Hasberg, 2, uren van koningshofen,
naar de kant van Zweinfurt.
trent Berengries in de Altmuhl valt.
SULTS, kleine amt-ftad aan den Necker, 4. mySULTSFELD, fteedje in 't bisdom Spyer, het adelen van Tubingen in 't hertogdom Wurtemberg in lyke geflacht van de Góle'rs van Ravensburg toekoZwaben, daar een zout-keet is, heeft 1710. een mende.
groten brand gehad.
SULTSFELD, Wurtsburgs fteedje aan den Main ia
SULTS , graaffchap in Zwaben ,niet ver van Schaf- Franckenland.
liaufen, dat na 't uytfterven van zyn eige graven
SULTSTHAL, is een landftreek in de opper-Palts,
den vorft van Zwartfenberg toebehoort. Van deze aan het Boheemfche woud, waar in Bernau legt.
graven is altyd de oudfte des H. Roomfchen ryks
SUMACHIA, zie Scamachïa.
erf-hof-richter teRothweil geweeft,en zy zyn 1687.
SUMATRA, eyland in de Indiaanfche-zee, is eert
met graaf Johan Lodewyk uytgeftorven, waar op van de grootfte onder de eylanden van Sunda, by
deszelfs oudfte dochter Maria Anna, die aan den de 910. Engelfche mylen lang, en 210. breed, en
vorft van Zwartfenberg , Ferdinandus Wilhelmus is het weftlykfte van allen. Het heeft overvloed
Eufebius gehuwt was, dit graaffchap benevens het van rys, boom vruchten, honing, zyde,fpeceryen 5
landfchap Klettgau uyt kracht van haar eerft-geboor- metalen, edelgefteentens en Bezoar,gelyk ook van
te op haar gemaal heeft overgedragen.
goud- zilver- tin- yzer- koper- en zwavel- mynen.
SULTS, een Anfpachifch amt in Franckenland, Daar zyn veel koningryken op dit eyland, en de
dat voor dezen een nonne-kloofter was, en daar Hollanders zyn de enigfte Europeanen die zich hier
tegenwoordig de markgraven een fchone ftoetery hebben vaft gezet , 4. of 5. veilingen hebben, en
alzo de inlandfche koningen gebieden kunnen ,
hebben.
SULTS, kleine ftad in de heerlykheid Roftock in fchoon 'er de Engelfchen ook fterken handel op
dryven.
het Mecklenburgfche, daar een zoutgroef is.
SULTS, kleine ftad in de opper-Elfas,onderMurSUMBA , eyland in ooft-Indien onder de Molukbach, heeft goeden w y n , en behoort tot het ftift kifche, wiens inwoners zich 1721. aan den koning
Straatsburg.
vanPortugaal onderwierpen. Hier wrord veel was en
SULTS, een flot in de neder-Elfas, den vryheer honing, ook ryke mynen gevonden.
van Falckenftein toebehorende
SUMBERG, flot, markt-vlek-en heerlykheid op
SULTSA, fteedje in Thuringen aan de Urne, die een hogen berg in Hifterryk, 4. mylen van Mitterniet ver daar van daan in de Saaie valt, het hoort burg.
Saxen-Weimar toe, en heeft een zout-groef, die
SÜMING, ftad in de provintie Quangli in China
Saxen-Gotha toekomt.
in Azien. Zy hoort den koning van Tunquin toe.
SULTSBACH, fteedje in de opper-Elfas, met muSÜMISCASAC , oude geruineerde ftad m t woeft
ren en grachten omringt.
Arabien in Azien , die enige voor Saba houden»
SULTSBACH, vlek in 't aartsftift Ments,den keur- daar de zo genaamde H. drie Koningen geboren
vorft van Ments en de ftad Franckfort in Gemeen- waren, die naar Bethlehem quamen.
fchap toekomende.
SUMISWALD, voogdy in het Canton Bern aan de
SULTSBACH, kleine ftad in de opper-Palts aan de Lucernfche grenzen, die de duytfche St. Jans ridRofenbeek, benevens een groot flot, voert den titel ders onlangs gekocht hebben.
van een vorftendom en legt een myl van Amberg.
SUMM, ftad en flot in de Ukraine, de Cofacken
Zy hoort den Palts-graaf van Neuburg-Sultsbach toekomende, 15. mylen ten weften vanBialogorod,
toe, die aldaar refïdeert, en den Roomfchen Gods- Het flot aldaar hoort de Mofcoviters t o e , diQ 'er
dienft toegedaan is, evenwel hebben 'er de Luy- een waywode op houden.
terfchen , Gereformeerden en Joden vrye oerTe.ning
SUMMA, is de optrek van een geilote rekening.
van Gpdsdienft. De tegenwoordig regerende Palts- Daar na beduid het ook een kort begrip of inhoud
graaf Theodorus is geboren den 14. Febr. anno van een zaak.
1659. en zyn gemalin Maria Eleonora Amalia, uyt
SÜMMARITER, of IN SUMMA , betekent, om kort
het huys van Heffen-Rhein reis in Rotenburg, is den te gaan , met een woord.
17. Jan. 1720. geftorven , waar uyt den 2.Nov.anno
SUMMERIEN , rnarkt-vlek en de befte plaats op
1694. de erfprins Jofeph Carel Emanuel geboren is, het grote eyland Schutt in Ongaryen, 4. mylen ten
die den i. Mey 1717. met Sophia Augufta, enige zuyaen van Presburg.
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SÜNAW , ftad in de provintie Queicheu in China, nonnen-abdy in Tyrol > niet ver van Brauneck ;
wiens abdis den vorftlyken titel voert.
in Azien.
SUNGKIANG , ftad in de provintie Nanking in
SUND , ORESUND , S O N T , een beroemde zeecngte, die de Duytfche zee aan deOoft-zee hecht, China, die iterken handel dryft.
tuflchen het eyland Zeeland en de kuft van SchoSUNNING , kleine ftad in het graaffchap Barkshire
nen. Daar de vefting Cronenburg in Zeeland, en in Engeland aan de Theems.
HeMngburg in Schonen teg,en elkander overleggen,
SUNNIS, een fecle van Mahometaanfche Turken,
is deze zee-engte op haar fmalfte en maar een myi die de Mahometanen in het Turkiche gebied en
breed, zo dat de grootfte fchepen niet anders als in het ryk van den groten Mogoi toevallen, en die
onder deftukken der vefting voorby zeylen kunnen, tegen de Sehiais of MahometaanichePerzianen aanweshalven Denemarken een groten tol te Heliing- gekant zyn. De Sunnis willen beweren dat Mahoburg opgerecht heeft; en fchoon deze plaats tegen- mets rechtmatige navolger Omar geweeit is,en dewoordig de kroon Zweden toekomt, zo is doch zen Osman, dien weer Moruz Ali opgevolgt is. Zier
de tol naar Cronenburg verkgt, en aan den koning Sehiais.
van Denemarken gebleven, maar uyt kracht van
SUNTGAU, zeker gebied aan den Rhyn, dat tea
het geflote vergelyk van 1680. onder die voorwaar- noorden aan de opper-Elfas, ten zuyden aan het
de , dat 'er de Zweedfche waren vry van zullen zyn. Bazelfche gebied, en ten wetten aan het graaffchap
Deze tol brengt jaarlyks veel geld op, wyl 'er me- Mumpelgard grenft, de kroon Vrankryk zedert den.
nigmaal enige hondert fchepen 's daags doorzeylen, Weftphaalichen vrede 1648. toekomende, 't Is een
en heeft dikwils oorzaak tot grote gefchillen gege- vruchtbaar land van wyn en koorn , hoorde voor
ven, voornaamlyk toen Denemarken den tol ver- dezen het huys van Ooftenryk t o e , en beitaat uyt
hoogde , waar op de Hollanders met geweld de 5. opper-amten, als Altkirch, Pflrt, Tann, Befort
vrye paifagie zochten, en het ook zo ver brachten, en Landfee, waar van de koning van Vrankryk de
dat 'er volgens de oude verbinteniiTen niet meer als een eerfte 4. Jen hertog van Mazarin , en het laatfte aan
jofenobel van een fchip zou gegeven worden. Maar Monfr. Herward gefchonken heeft»
in den vrede 1710. heeft Zweden van dit voorrecht
S U N T H E I M , zie opper-So'ithe'im.
afgeftaan.
SUOLA, kleine ftad in Livadien aan de golf van
SUNDA, ftad en provintie van eenen naam in 't Lepante en aan de rivier van den berg Parnaflus in
ikoningryk Congo in Africa, om de rivier Zaïre ge- Griekenland.
SUPARA, koningryk en ftad aan de weftlyke kuft:
legen.
SUNDA, STRAAT VAN SUNDA, is een der beroem- van het eyland Celebes, op de Indiiche-zee in A™
de zee-engtens van de wereld, tullchen het eyland zien.
Sumatra en Java in Azien, waar door alle fchepen,
SUPER-CARGO, biet op de fchepen die amtenaaiy
die naar Batavia en de Moluckifche eyianden in die het. opzicht over de waren heeft, en de eige»
Ooft-Indien willen, palieren moeten.
naars daar van rekening doen moet.
SUND BURG , nieuw aangelegde Zweedfche ves-

ting aan de Zwynefund in de provintie Bahus
in Noorwegen , naar den kant van Schonen
toe.
SUNDERBURG, kleine ftad en fterk flot op het eyland Alfen, aan de zee-engce van Sunderburg. Hier
Baar zyn de hertogen van Holftem Sunderburg uyt
liet koninglyke Deenfche huys genoemt, die zich
cerft in 4. hooft-linien, naamlyk in de Sunderburgfche, Nordburgfche,. Gelucksburgfche en Pleunfche
verdeelt hebben, waar van daar na uyt de Sonderburgfche hooftlinic weer vyf andere linien gefproten zyn, naamlyk de Frantshagifche, die noo.uyteftorven is , de Catholyke , Auguftasb.urgiche ,
eekfche en Wiefenburgfche 9 die men elk op haar
eige letter zien kan.

f

SUNDERBURGER SUND, zie Alfing-Sund.
SUND ER LAND , ftad aan de zee in het bisdom

Durham in Engeland,. daar de rivier Ware in de
aee valt,, daar grote handel met kolen gedreven
word.
SUNDGAU , zie Suntgm.
SUNDHEDE , zie. Alora.

SUNDSWALD, ftad en haven in de provintie Medtelpadien iaZweden,aan den oever van denZweedfchen zee-boezem.
SuNfiJHJ&^jL SoNHBNBURSi,. adelyk Benedidtyner

SUPEREROGATIONIS OPERA,hieten die overtollige

goede werken, die iemand volgens de Roomfehe
leer voor zich niet nodig heeft, en alzo anderen daar
mee dienen kan.
SUPERIEUR LE LAC SUPERIEUR, een der grootfte

meiren in nieuw-Vrankryk, in noord-Amenca.
SUPERINDUCTUM , is dat byvoegfel dat een land-

heer van zyn onderdanen eifcht, wanneer de vooraf gegane ordinare fchattingen tot de algemene
nooddruft niet toeryken willen.
SUPERIOR , is een naam , dien de voornaamfte.
Roomfche by een leger voert.
SUPERIOKES, zyn opper-heren, die over andere
te gebieden hebben,
SUPERIORITAS TEKRiTORiAiis, ïs eigentlyk het

hoogfte gezag van een ryksftand, dat hy als landheer over alies in zyn land te gebieden heeft, en
dat gerechtigt is te befchermen; evenwel zonder de
keyzerlyke en des H. Roomfchen ryks majefteit te
benadelen.
SUPERNUMERARÏUS, die boven het gewone getal
in een collegie of ander gezelfchap is.
SUPERSTITIE, bygeloof, valiTche waan en inbeel*
ding, daar van daan Superftitieux bygelovig,
SUPOI , rivier in Volhynien, in het waywoodfchap Kiow , loopt boven Czirkaffi in den Dnie-

SUP. SUR,
SUPPIÏCATÏONIS , SUPPLXQUEN , zyn de fmcek-

fchriften die onderdanen by hun overigheid , en
cliënten by hun patronen inleveren. Daar van daan
komen de woorden Suppliant en Suppliceren. Supplicationis remedium hiet in den rykshofraad, wanneer een party, die zich door een vonnis bezwaart
vind , een fiipplieK aan zyn keyzerlyke majefteit
laat afgaan, en onderdanigit bid, dat de akten aan
enige hofraden van bcyde de gezintheden, die by
het opftel van de eerlte fententie geen belang hebben, mogen overgegeven, en een ander vonnis gevelt worden.
SUPPLIEK-MFESTFR, zie Maitre desRequetes*
SÜPPLINBURG , flot en Commandery 'm 't vor-

ftendom Bronswyk, niet ver van Helmftadt, die
tot de Bailluagie Brandenburg of het heer:meefterdom Sonnenburg behoort, waar in evenwel den
hertog van Bronswyk het jus praeféntandi beurt om
beurt met den heer-meefter toekomt, uyt kracht
van 't welke hertog Lodewyk Rudolf van WoifFenbuttel het zedert 1689. bezit.
SUPPRESSO NOM?NE , word gezegt, wanneer ie-

mand zyn naam niet noemt.
SUPRALAPSARII, ANTELAPSAR 11 , wierden n a ' t

SUR;
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Hollanders hier hun fadloryen hebben. De grootfte
koophandel word met fpecerycn , diamanten , muscus* paarlen, zyde, amber en boomwol gedreven,
Yier mylen daar van daan aan den zee-boezem
van Cambaya is een der befte zee-havens van 'tOo~
ften, die Sualicon genoemt word.
SURAW, ftad in Podlachien in Polen, legt onder
aan een berg aan de rivier Narew, en heeft een kafteel.
SURBASTI , zyn voorname bevelhebbers by de

Janitiarem
URCHE, een Cofackfche ftad in de Ukraine, 18,
mylen ten noorden van Bialogorod, heeft een flot
waar op een Mofcovitifche waywode woont.
SUR-EMMI, zo word het hooft of de voornaamfte van de Caravane genaamt, die naar Mecha een
bedevaart doet.
SURGUT, ftad in Siberien in Mofcovien, aan den
rechten oever van de rivier Oby. In deze quartie^
ren tot aan de ftad Narum worden de befte zwarts:
zobels van gants Rufland en Siberien gevangen.
SURHUISEN-, kleine ftad in Vneiland, 4. mylen
ten ooiten van Leeuwaarden gelegen.
SURI , zie Azurh,

SURICH 9 kleine ftad in de provintie Vrieflancr"v
aan den oever der Zuyder-zee, een myl ten zuyden?
van Harlingem
SURINAME, colonie der Hollanders in Guiane iiüzuyd-America > aan den mond van de rivier Suriname in Mar del Nort vallende , fes en een halve
graad recht ten noorden van de middag linie. De
vefting daar op hiet Zeeland, die het vlek Paramaribo en den invaart der fchepen op de rivier SuriS U P R A R B I A , zie Subrarbïa.
SUPHEMACY, zo noemt men het recht der opper- name dekt, beftaat uyt 5. uyt den grond opgemethoofdigheid des konings van Engeland over de En- lelde baftions van gehouwen fteen. De rivier Com«*
gelfche kerk, welke alle de gene bezweren moe- morowne loopt 5. mylen van Paramaribo in de ri~
ten , die tot opentlyke arnten in den ftaat willen vier Suriname, is by de 16.mylen lang,.aan weerskanten met enkele zuyker plantagien beplant, waar
toegelaten worden. Zie ued van AlUpance,
SUPREMA'IÜS PAP;S, is een opper-gebied en heer- van 'er zich verfeheyde 2. of 3, uren ver uytftrekfchappy, die de Roomfche paus over alle andere ken , en tot waarneming der zuyker velden wel*
biflchoppen en over alle Chriitelyke kerken van de over de 200. (laven nodig hebben. Aan deze rivier
gehele wereld oeffenen wil; hoewel hem zulks ner- wonen de rykfte Europeanen, en zy word 5. uren
gens als in de Roomfche kerk vergunt, maar by van haar invloed in de Suriname door een fortj,,
de Grieken en Proteftanten beftendig geweigert Sommelsdyk genaamt, befchut, dat uyt aarde met
5. baftions en. een diepe gracht opgeworpen is.
word.
SUR - INTENDANT , een opper-opziender in de
SUR, MAR DEL SUR of ZUR , zie Bacificum Mare.
Franfche provintien.
SUR , RIVIER A DEL SUR ^ zie Sud9.
SUR LE ZOUT,, noemt men in de wapen-kunft de
SUR , zie T y ^ .
SUR , kleine rivier in Zwitzerland, in het Canton figuur die het gantfche wapen-fchild bedekt , by
Lucern,ontfpringt uyt het meir Sur, en valt boven voorbeeld een, kmys, enz.
SURPRISE, eea onverwachte aanval der vyanden^
Aarau in den Rhyn.
SURA, ftad op het eyland Java , aan de ftraat een verraffing.
SURREY, provintie in Engeland, die ten noordera
van Sunda, op een Schier-eyland in Azien.
SURA, ftad in Syrien aan den Eufraat in Azien ,. aan Middlefex, ten weften aan Hant, ten zuyden
aan SuiTex. enten ooften aan Kent, grenft. Het is:
had voordezen een bilkhop.
SUR AS-S, kleine ftad in Litthauen in het waywood- ten dele heel vruchtbaar, heeft veel vol-aarde, cm
fchap Witepsk,. daar de. rivier Cafpia, in de Duna palm ,.. en hoort onder het gebied van Windenetter , ook voert hier een voorname familie den>
valt.
SURATTE , koopftad in ooft-Indien, in het ko- graaflyken titel van.
SURSAT , is. een algemerre belafting die de Turkaingryk Guzarate» aan de rivier Tapte*.den groten
Mogol toekomende, die hier zyn gouverneur houd*, fche onderdanen betreft,
SURSEE, kleine ftad aan de rivier Sur in het Can>
üeeft ryke inwoners, en word fterk van de Eurofeefdae inwooners bezocht, gelyk de Engelfchen en toa Lucern in Zwitzerland. Zy is niemand onderbegin der 17. eeuw diegene in de hervormde kerk
van hun tegenpartyders genoemt, die beweerden,
dat God bloot voor de Schepping van Adam, zonder enig opzicht op deszelfs val, enige menfchen
lot het eeuwige leven , enige tot den eeuwigen
dood verkoren had, wyl hy als een vohtrekt heer
met zyn fchepzels naar zyn welgevallen handelen
kor. Dezen wierden de Infra lapfarü tegen geftelt.
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danig, maar ftaat onder de befcherming van het
Canton Lucern.
SURÜNGA, koningryk en ftad op het eyïand Ni'r
phon in Japan, aan de Zuydlyke kuit van de provintie Quanto.
SURVIVANCE , de beloofde opvolging in een amt
«a een 's anderen dood. Daar van daan word die
gene Survivancier genoemt, die een anderen noch
by zyn leven toegevoegt word , om na deszelfs
dood zyn dienft te bekleden.
Sus, grote rivier in Barbaryen in Africa, die zich
te Aggonorba in de zee (torn
SUSA , koningryk in Africa langs de Atlantifchezee, aan de grenzen van hm koningryk Marocco,
waar onder het behoort. Het beitaat uyt de 2. provintien Sufa en Schel, waar van de laatiie de grootfte en volkrykfte is. Het aartryk is zeer vruchtbaar,
inzonderheid vind men 'er fchoon koper, indigo,
aluin en goud, en de inwoners zyn zeer bequaam
tot den oorlog.
SUSA , was in oude tyden de prachtigfte ftad tusfchen Perfien en Babylonien , een refidentie der
Perziaanfche Monarchen , waar van het gehele
landfchap Sufiana genoemt wierd.
SUSA, grote ftad benevens een fterkc citadel en
goede haven aan de zee-kuft in 't koningryk Tunis
in Africa. Hier omtrent vind men veel olyf- en
vygebomen, en de inwoners zyn heel beleeft.
SUSA, markgraaffchap in Piemont, tuflehen het
eigentlyk zo genaamde Piemont, Savoyen en Dauphiné: de hooftftad Sufa legt aan den berg Cenis,
daar de rivieren Dora en CinifTella te zamen lopen,
en daar de pas uyt Piemont naar Savoyen en Dauphiné legt. Zy is klein, maar word door een fterk
flot gecommandeert, dat te gelyk van het fort Prunetto, dat daar dicht by op een hoogte legt, gedefendeert word, en van daar heeft men 5. of 6.
Duytfche mylen naar Turin. Deze plaats wierd 1690.
van den Franfchen generaal Catinat ingenomen ,
en 1696. den hertog van Savoyen in den byzonderen vrede weer ingeruymt, evenwel andermaal , in
't jaar 1704. van de Franfchen zonder weerftand
verovert, maar 1707. in September naam het prins
Eugeen hun weer af* en het garnifoen, dat op het
ilot geweken was, moeit zich op genade en ongenade overgeven.
SUSCHITS , zie Schuttenhofon.

SUSDAL, hertogdom in Mofcovien, tuiïchen Wologda, Nifinovogorod, Wolodimir, Rezan , Moscou,
Rofthow en Jeroilaw. 't Is een vlak land vol bosfchen, en de hooftftad Susdal legt aan de rivier
Clesina, 80. mylen van Moicou, on haar büTchop
behoort onder den aartsbiflehop van Rofthow.
SUSISTAN, CHUSISTAN, provintie in Perzien , tus-

fchen Yerack-Agemi, Farfiitan, en de golf van Balfora.
SUSPECT, verdacht, daar van daan Sufpicie,argwaan , vermoeden.
SUSPENDEREN, iets uytftellen, vertragen, onuytgemaakt laten. Anders is Sufpeniie of fcufpenderen
een foort van een ftraf, wanneer een amtenaar in
den geefilyken of wereldlyken ftand van een misdaad aangeklaagt of overtuygt word, wanneer hy

SUS. SUT. SU V. SYD. S YE. S YM.
in 't eerfte geval zich zo lang van zyn amt onthouden moei, tot dat de zaak uytgewezen is: in het
laatfte geval moet hy tot ftraf zyn amt zo lang
nceileggen als hem opgelegt is, en zulks in zyn
plaats een ander, die door de overigheid daar toe
geftelt is, overlaten.
SUSPENSIVE MIDDELEN, hieten by de Juriften de

hinderpalen en apellen, waar door een vonnis verhindert word zyn volle kracht te genieten.
IN SUSPENSO ZYN, niet wanneer een zaak twyffelachtig en noch onuytgemaakt is.
SUS.SEX, een van de 8. delen van Engeland, de
provintien SuiTex en Surrey begrypende.
SUSSEX, graaffchap in Engeland, dat ten ooften
aan Kent, ten noorden aan Surrey, ten welt en aan
Hant en ten zuyden aan de zee grenft. Het is
taamlyk vruchtbaar en heeft goede yzer-myne».
Ï-USSYCE, zie Schut ter/bofen.
SUSTALSKY, vrouwe-kloofter in Mofcou,waar in
des Czaars Pieter I. eerfte gemalin Ottokeja Federowna, toen zy 1698. in ongenade viel, gaan moeft,
en die van Pietet II. in haar eer herftelt wierd.
SUSTENTATIE, onderhoud, levensmiddelen; daar
van daan Suftenteren, zich onderhouden, genéren,
ook onderhoud verfcharTen, opvoeden.
SUSTEREN, kleine ftad in het hertogdom Gulik,
niet ver van de Maas , heeft een adelyk jufFren
kloofter, maar is 1716. meeitendeels afgebrand.
SUSURA , kleine ftad in 't Genueefche gebied, die
een rylssleen is.
SÜTHERLAND, zie Southerland.

SÜTRI, kleine ftad in het erfdeel van St. Pieter;
benevens een bisdom in den kerkelyken ftaat. Zy
legt aan de rivier Pozzolo, 14. mylen van Romen,
is flecht bewoont, en haar biftchop hoort oniniddelyk onder den paus.
Suvo, koningryk en ftad op het eyland Niphon
in Japan in Azien.
SUZAWAIA, rivier aan de Aziatifche grenzen vata
Mefcovien, daar de Siberifche Tartaren, Wogulski genaamt, wonen.
De woorden die met Sw beginnen, zoek onder Zw,
SYDLOVECZ, ftad in het waaywoodfehap Sendomir in klein Polen, heeft veel yzer-mynen, viich,
en hout.
SYENA , ft?d in opper-Egypten aan de grenzen
van Ethiopien en aan den Nyl, die hier van zeer
hoge rotzen met een groot gedruys af komt vallen.
Hier eindigt het Turkfche gebied, en men vind 'er
een foort van zeer hart marmer , dat de Italianen
granito noemen, en dat noch door vuur noch door
de lengte van tyd verteert. Zy word van anderen
ook Aiine en Guguere genaamt.
SYGAROS, eyland in de Rode-zee, waar op geen
hond leven kan.
SYLT, eyland in de Noord-zee, by het hertogdom Sleeswyk , den hertog van Holftein-Gottorp
toekomende, 4. mylen lang en breed.
SYMBOLA, zyn zekere zinnebeelden, d-vifen, ea
fpreuken, die grote luyden tot een gedachtenis verkiezen.
SYMBOLA , zyn by de Godgeleerden zekere Geloofs-belydeniiïen, naar welker inhoud zy hun leer
riek-

SYM. SYN
ïichten en verdedigen. By voorbeeld het Symbolum
Apoflolicum of het Geloof , de Geloofs-belydenis
van Athanalius, van Niceen , enz. Daar van daan
hieten zodanige fchriften ook Symbolifche boeken ,
waar door de eene Godsdienlt van den ander in de
leer van het geloof onderfcheyden word.
SYMMETRIE, is een evenredigheid van alle ledematen en delen, die een beeld hebben moet , om
het origineel gelyk te zyn.
SYMPATHIE, is een natuurlyke drift of neiging
van de eene zaak naar de andere : het tegendeel
noemt men Antipathie. Deze beyde hartstochten
fchryft men de oorzaak t o e , wanneer zomtyds een
paar menfchen elkander uyt de natuur niet verdragen kunnen , die doch in het zedelyke goede vrienden
xyn: ook wanneer zommige luiden geen kaas eten,
of den reuk van rozen, mufcus, enz. niet verdragen kunnen, of een afkeer van katten hebben. Zie
Matuur». Woordenb.
SYMPHONIE, is een muziek van verfcheyde maar
©vereen geftemde en wel accorderende inftrumenten.
SYMPLEGADhs, zie Pavonara.
SYNADA,i!ad in Phrygien in Azien,die eenaartsbiffchop heeft, waar onder iz. bufchoppen ftaan:
en deze plaats is wegens haar goed marmer beroemt.
SYNAGOOG , is de plaats daar de Joden om te leien en om te bidden te zamen komen. Ten ooien hebben zy een kas, die zy Aron noemen , ter
gedachtenis van de verbondkift, hier in bewaren zy
de f. boeken van Mozes,op zuyver parkement gefchreven, dat men te zamen rollen kan. Of in het
midden of by den ingang der Synagoog ziet men een
machine van hout als een lang altaar, waar ophemelde parkement uyt elkander gerolt word , wanneer het gelezen zal worden. De vrouwspersonen
zyn van de mannen afgefcheyden , en verrichten
haar gebed beneven de Synagoog op een plaats d\Q
met hout-tralieweik afgefloten is. Op het airaar
Itaat ook een kandelaar met 7. armen. Volgens eniger mening zyn zy na de bouw ing van den tempel opgekomen, waar van zich de verft afgelege in
plaats van een tempel bedient hebben.
SYNBOJARSKY, zie Sin-Bojaren.

SYNCRETISMOS, is een woord dat uyt de Griekfche fpraak ontleent is, en betekent wanneer enige
vyanden wegens een over 't hooft hangent gevaar
zich plotslyk met elkander verenigen: Syncretiflen
hieten onder de Godgeleerden die gene, welke hun
tegenparty meer in de leer inruymen, als zy billyk
behoorden te doen, en op beyde fchouders fchynen te dragen, ook verfcheyde Godsdierrilen, die toch
omtrent den grond van het geloof niet overeen komen , met elkander zoeken te verenigen , en zyn
voor 30. of 40. jaren wegens diergeïyken Syncretismus tuffchen de Saxfche, Hefliiche en Helmftadtfche Godgeleerden veel fcherpe fchriften ge willek*
Bademaaü de laatil genoemde met Calixtus beweerden, dat de Gereformeerden en Roomsgezinden het
in den grond des geloofs met de Luyterfchen eens
waren f en ateo de drie gezintheden heel wel s&et
sikander konden verenigt worden. Tegenwoordig
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ven, waar door men de Gereformeerde en Luyterfche gezindheid tracht overeen te brengen, en de
mening is , dat de onder hen zwevende gefchillen
niet de geloofs- artykels, maar andere neven-zaken
betreffen.
SYNDICATORES, zyn te Genua de amptenaren,
die een wakent oog op het gedrag van den Doge
en de andere bedienden houden.
SYNDICERBN, iemand beriipen of over den hekel:
halen.
SYNDICUS, is de gene,dien de meefte verrichtingen van een raads-collegie op den hals leggen, iszo
veel als by ons een penfionaris. Syndici Generales
Clericorum zyn geefllyke bedienden, die over de
gefchillen wegens geefllyke beneficie» en inkomfter*
te zeggen hebben. Syndici Provinciales, zyn zekere brave mannen die de adel in de voritendommen*
verkieft om by de vergaderingen de voorftelling te
doen, de genome befluyten uyt te voeren, de goederen te beflieren, en de zaken van den adel waat
te nemen. Diergelyke heeft men in Lufatien. Syndicus is ook in de rechten een gevolmachtigde van
een gantfche gemeente.
SYNEDRIUM, ZO wierd het opper-gerechtshof te
Jeruzalem genaamt, dat uyt 71. leden of rechters
beftond : en dit woord betekent eygentlyk een*
zitting, of de nederzitting des rechters tot het gerecht.
SYNERGIST^ , wierden enige in de 16de eeuw
genoemt, die in de leer van den vryen wil des*
menfchen het gevoelen van Erafmus van Rotterdam,
dat hy in zyn boek de libero Arbitrio beweert, en
dien Philippus Melanchton gevolgt is, toevielen,en
fielden dat een onwedergeboren menfeh tot zyn bekering uyt eige kracht mee werken kon. Deze
leer heeft in Thuringen grote on ruil in de kerk veroorzaakt , en is in de Formula Concordiaa als een
dwaal-leer verworpen.
SYNODUS, is een vergadering der geelïïykheid 9
waar in wegens de zwevende gefchillen een formeel
beflnyt genomen word. De Synoden zyn of Dicecefales en gefchieden van de prieflers of predikanten
van ééne fuperintendentie of kerkvoogdy, of Provinciales , wanneer de geefllyken van een varftendom en gantfche provintie vergaderen, of ook U niverfales, wanneer alle geefllyken van een geheel
koningryk te zamen komen. Het Synode van Dort,.
dat 1Ó18. en 1619, gehouden is, is daar door beroemt, wyl de Nederlandfche Gereformeerden daar
in een Symbolifch boek opftelden, dat den inhoud
van hun geloofs-artykelen behelft.
SYNOPSIS, het uyttrekzd of kort begrip van een*
boek.
SYNTAGMA, hiet een boek r w>aa* in allerhandezaken verzamelt zyn,
SYRACUSA , zie Sïracuf&-

SYRENEN , wierden van dé dichters en khiló&m
als zee-monilers verbeeld , die het boven lyf va»
een vrouw, en het ondedyf van een vifch hadden 3>
en door de betoverende kracht van haar zingen de
zeevarende luyden in groot ongeluk Hortten.
Zj
wierden gezegt zich aan d« SiciliaaEfche zeekuflem
-word 'er wel van esa mie gebroken en gefclure- op te houden.

g/ö SYR.SYS.SZA.SZE.SZO.SZW,
SYRIEN,SOURISTAN,SORIA, groot Turkfch landfchap in Azien, dat ten zuyden aan het lleenachtig
Arabien, ten ooften aan woeft Arabien en Diarfceck, waar van het de Eufraat fcheyd, ten noorden aan Natoliën, en ten weden aan de Middelanti'che-zee grenft. De lucht daar in is zeer gematigt,
en het aartryk vruchtbaar, maar legt tegenwoordig
by na gants woeft, en word van Chriftenen , j o den , Turken en Arabieren bewoont. De Inboorlingen zyn zeer welluftig en verwyft, en meeftendeels den Mahometaanfchen Godsdienft toegedaan.
Dit land begrypt 3. Beglerbegfchappen , naamlyk
dat van Aleppo, Tripoli en Damafcus. Men verdeelt het ookgemeenlyk in heteigentlykzogenaamde Syrien , Phaenicien en Judea.

TA. TAB,
T.
HPA» grote rivier in China, die in de provintie
X Junnan ontfpringt, en zich te Quancheu in
de zee (tort.
T A B , rivier in Perzien in Azien, in de provintie
Kerman, die zich in den zee boezem van Ormus
flort.
TABACHASAN , ftad in Natoliën , aan de rivier
Adena, in het landfchap Bozoc in Azien.
TABAGO , N I E U W - WALCHEREN , NICOTIANA ,

een van de Antiliifche eylanden Barlovento, in de
Noord-zee in noord-America, daar veel tabak groeit.
SYRHRS, zie Melchïten.
SYRMISCH, graaffchap inSclavonien inOngaryen, Het is acht rnylen lang en 4. breed, heeft goede en
aan het graaffchap Walcowar, tudchen de bau en weilige havens.
Donau. De hooftftad Syrmifch , Szreim en Syr- TABARCA, ftad aan de Middelantfche-zee in het
mium genoemt, is by na woed, maar heeft een koningryk Algiers in Africa , in het landfchap Bone,
bisdom, dat onder den aartsbilfchop van Colocza ftaat. by den mond van de rivier Guadilbarbar. Zy had
Keyzer Leopold heeft anno 1698. dit Syrmifch den voordezen een biflchop, en tegenwoordig is daar
Italiaanfchen vorft DonLivioOdefcalchi als een vor- een goede haven, die het huys Lomellini te Genua
ftendom verkocht, na wiens dood het Don Carlo Al- toekomt. Anderhalve myl van het vafte land legt het
4>ani,een neef van den paus, in het jaar 1713. kreeg. eyiand Tabarca tegen over deze ftad, 't welk de
SYROR , eyland in het Cattegat, 5-mylen van het Franfchen bezitten , die 'er een fort hebben , en
den BaiTa van Tunis en Algiers een zekere fchatting
ftift Arhus.
betalen moeten
SYRTES , Zie Sirtes.
SYSTEMA, hiet zodanig een boek, waar in een TABA*ESTAN, TABRISTAN , provintie in 't kogantfche leer uytvoerig voorgeltelt is In de fterre- ningryk Perzien aan de Caipifche-zee in Azien, die
kunde betekent het de wonderlyke zamenvoeging een deel van het oude Hyicamen is9en haar hooftdes Hemels en der Aarde, benevens derzelver loop ftad hiet Afterabat.h.
TABASCO, itad en prov'ntie in de audiëntie Meen wiiTelligheden. Alzo loopt volgens het Syftema
van Tycho Brahe de Zon o m , en maakt den dag xico , op het eyland Jucatan, aan de golf van Meen nacht; daar in tegendeel Copernicus die bewe- xico in noord-America, die ongezonde lucht heeft,
en daar de Spanjaarden een colonie en ftad hebben*
ging de aarde toefchryft.
Nueftra Sennora de la Vittoria genaamt.
SZAKATHURN, zie Czachnthurn.
SZARKANI, kleine plaats in Zevenbergen, 7. myl. TABBOR , kleine ftad op het eyland Mula , 't welk
een van de eylanden Wefternes by Schotland is.
van Hermanftadt.
TABERNAKEL , op een galey is een kleine verSZARKAT, zie Zarkat.
hevendheid op de achterfteven , daar de captein
SZASZ-SZEBES, zie Mullenbach.
zyn plaats heeft wanneer hy commandeert.
SZASZUATOS, zie BroG.
TABLEAU DE COUR , is een regifter in Vrankryk,
SZECK , kleine ftad in Zevenbergen, daar goede
waar op alle de bedienden naar den tyd hunner
zout groeven zyn.
aanfteliing aangetekent ftaan, op dat zich de eerfte
SZECKELHBID, zie Zehlheit.
SZKLGW, SCLOVIA, plaats benevens een Cafteel prefident met de uytdeling hunner verrichtingen
in 't Littaufch kufïien,in het waywoodfchapMfcis- daar naar kan richten.
TABLE DE MARBRE , is in Vrankryk het gerichts
law aan den Nieper, voert den titel van een graafhof over het water en de bofTchen door het gantfchap , en is een grensvefting tegen Smolensko.
SZOMBER , kleine plaats in Zevenbergen, 6. myl. fche koningryk.
TABOR , ftad en ilot aan de rivier Lausnick in de
v an de Ongarifche grenzen.
SZOMBOTH, kleine Itad in Zevenbergen, $.mylen Bechincr-kreits in Bohemen, waar naar de Huffiten
eertyds Tabonten genaamt wierden, io.mylen van
van Hermanftadt.
SZOPA, word dat gebouw als een grote hut of Praag.
TABOR , hiet by de Cofacken een wagen of Ietent tuflchen Warfchau en het dorp Wola in Polen,
dat ten tyde van de koninglyke verkiezing van ger-burgt.
TABOR , berg , zie Tbabor.
planken opgeflagen word, genoemt. Daar onder
TABRIS of TAURIS , grote ftad in Perzien, die
zitten de Senatoren , maar niet de gemene adel, die
voordezen de koninglyke reiidentie geweeft is.
jpnder den blaauwen hemel blyft.
SzRODA, zie Schroda.

T A B S , S. EBBES, EBBECHESTER , ftad in 't bis-

SZWAFELS, klein vlek in de provintie Samogi- dom Durham in Engeland.
TABUC , ftad in woeft-Arabien in Azien , die
tien, in Litthauen.
een fchoon Cafteel heeft, tuflchen Medina en DaSZWETSCHA, zie Zwetz.4.

mas-
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ïriafcus, 40. Duytfche mylen van de laatftgemelde*
T A G AVOST , ftad in 't koningryk Sus fn Barbaryen*,
plaats.
aan de rivier Sus in Africa.
TABUNEN, hieten in Mofcovien de paardemarkTAGAZZI, kleine ftad in het koningryk Fez ia
ten der Tartaren , die eens of twemaal in een jaar de provintie Errifis aan een zee-boezem in Afriveel duyzent paarden te koop brengen.
ca.
TACAZE, TACASSI, rivier in Abyffinïen in AfriTAGGIA, kleine ftad en amt aan de Liguftifcheca, die in 't koningryk Angore ontfpringt, en zich zee in het Genueefche gebied, waar omtrent heerin den Abanwi of Nyl ftort.
lyke wyn groeit.
TACHAU, itad, benevens een Paulyner en FranTAGLIACOSSO, vlek, benevens den titel van een
cifcaner kloofter in de Pilsner kreits in Bohemen, hertogdom in Abruzzo oltra in Napels gelegen.
sun 't water Meifla, aan de grenzen van de Palts.
TAGOAST, ftad in 't koningryk Marocco in AfriTACHIALI, zie Antiochia.
ca, in het landfehap Sus, word voor de geboorteTACHSTEIN, zie Dachftein.
ftad van den H. Auguftyn uytgegeven, en aldaar
TACINA, rivier in Calabria oltra in Napels, die noch een Mofquee, die hem toegewyd is, in grozich in de golf van Squillace fturt.
te eer gehouden. Hier omtrent groejen zeer goede
TACKENBRUNN, flot in Karinthien, dat den bis- rozynen.
fchop van Saltsburg toebehoort, en niet ver van St. TAGODAST, aanzienlyke ftad in 't koningryk MaVeit legt.
rocco in Africa , in de provintie Haskore , daar
TADCASTER , ftad in Engeland in de provintie een foort van honing gevonden word , zo wit als
Yorck, aan de rivier Warfe , waar over zy een melk.
grote ftene brug heeft, en hier word veel kalkfteen
TAGOMAGO, een van de Pithuyfifche eylanden
gegraven.
in de Middelantfche-zee, dicht aan het eyland YTADEM, vlek in 't hertogdom Holftein, in't amt vica.
Hanrow, 3. mylen ten noorden van Itfehoe.
TAGSATZUNGEN, of TAGLEISTUNGEN, zo worTADOUSAC , Franfche Colonie in nieuw-Vrankryk den de te zamenkomften of landdagen der Zwitzers
m noord-America, daar de Saguenay in de rivier genaamt. De algemene worden ordentlyk eens 's
S. Laurens valt, alwaar zy een goede haven heeft. jaars, naamlyk des Sondaags naar Pieter en Paulus
T/ETTENBACH , TETTENBACH , is een beroemt te Baden in Argow gehouden, en deze word de dag
graaflyk gedacht in de Ooftenrykfche landen, dat der jaar-rekening genoemt. De overige zyn alle exenige goederen in Beyeren als ook in Voogtland traordinaar, en of algemene, die van alle 13. can«
onder keur-Saxifch gebied bezit.
tons en Bondgenoten meeftendeels te Baden gehouTAFALLA, oude maar welgeboude ftad in 't ko- den , en van het canton Zurich, dat dit eigen recht
ningryk Navarre , een Spaanfche myl van Olite, heeft, uytgefchreven worden; of zonderlinge , die
van de Proteftantfche cantons te Arau , van de
en 6. van Pampelona.
TAFELBAAI , is die grote zee-boezem aan de Roomsgezinden te Lucern belegt worden. De eerstkiift van de Kaap van Goede Hoop in Africa, welke genoemde beroept het canton Zurich, de andere
de ooft-Indifche gaande en komende fchepen voor het canton Lucern.
een bequame haven dient, en om welke te dekken
TAGUS, T A J O , in 't Por'tugeefch T e j o , een van
de Hollanders een vefting, Caftrum bonae fpei ge- de grote rivieren in Spanjen en Portugaal, die aan
naamt, of het kafteel van goede hoop, daar by de grenzen van Portugal en oud Caftilien ontfpringt,
aangelegt hebben. Deze baai heeft haar naam van by Liftebon een kleine golf maakt, en zich naderden hogen Tafelberg, dien men zeer ver in zee zien hand in de Atlantifche-zee ftort, en ook wegens het
kan, en die zich als een tafel vertoont , en door goud zand, dat zy met zich voert, reets by de oueen ryzent «wolkje de aanftaande ftormen word ge- den beroemt is geweeft.
zegt te voorzeggen.
TAJAMENTO , TILAVEMPTUS , rivier in Italien,
TAFELBERG , zie Tafelbaai.
die aan de grenzen van de landfehappen Cadorin en
TAFILET, koningryk in Biledulgerid, tuflehen Se- Carinthien in het Alpifche gebergte ontfpringt , en
gelmefle, Datha, Saara en het koningryk Marocco zich in de golf van Venetien ftort.
in Africa. De grond is bergachtig en zandig, waar
TAicHEu,ftad in de provintie Chequiang in Chiin evenwel veel dadelbomen groejen. Het hoort na in Azien.
den koning van Fez en Marocco toe, en word van
TAILBOURG, zie TmUebourg,
Moren en Arabieren bewoont. De hooftftad TafiTAILLE, hiet tegenwoordig in Vrankryk die grolet legt aan de rivier van den zei ven naam , heeft te fchatting, die jaarlyks den burger en het gemeen
een fterk flot, en dryft groten koophandel met In- afgeperft word. Zy is anno 1549. onder Henrik II.
digo en bocke-leer, gelyk ook met fchone tapyten tot beter onderhoud der foldaten opgekomen , en
en zyde ftoffen. Zy wierd 1678. den Spanjaarden maakt by na een derde van de ordinare contributien
door de Moren afgenomen.
uyt. De Tailles worden in 't gemeen , door het
TAG ANROCK , Mofcovifche veiling aan de Zwarte- hooftgeld of andere perfonele fchattingen geligt ;
zee, die de Duytfche ingenieurs geboud hebben, evenwel zyn 'er ook Tailles reë'lles, by voorbeeld
maar die uyt kracht van den vrede,anno 17n.aan in Languedoc en Provence,daar zy van de onadede rivier Prut tufïchen de Turken en Ruften geflo- ]yke goederen geligt worden» Op enige plaatzen
ten s in het volgende jaar weer geflecht is.
heelt men gemengelde tailles, die op de perfonen
Qqqqq
gelegt
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gelegt worden, maar evenwel naar mate van hun een oud flot in nieuw-Caftilien , daar'de rivieren
Alberche en Tagus te zamen komen,
goederen.
TALAVERA LA viEjA,kleyne ftad in nieuw-CaftiTAILLE, geftalte en aanzien van 't lyf, daar van
daan zegt men, deze menfch heefteen goede taille. lien , aan den Taag.
TAILLEBOURG, kleine ftad aan de rivier Charen- ? TALCKLNBUBG, kleine ftadjn 't Holfteinfche in
t amt Rensburg, 3 mylen ten zuyden van Renst e , in de provintie Saintonge in Vrankryk.
TAIMINGZINGH, TARMiNGziNGH,oude en woe~ burg.
TALEBURG , kleyne ftad en haven op het weftlyfte grote ftad met een vierkante aarde wal, hoge fte• e torens en bolwerken omringt, in het Tartaarfche ke eyland Ulft by noord-Schotland.
T A L E D , zo noemen de joden een kleed dat if
landfchap Mongalin,37- Duytfche mylen van de Ruffifche grenzen , waar in voordezen een Tartarifch over hun hooft hangen wanneer zy in de Synagoog
konings hof gehouden wierd. In het gebergte aldaar zyn. Dit kleed is vierkant, meert van wol gemaakt»
waft fhym, marjolein en veel andere goede krui- en heeft quaiten aan de hoeken.
den ongeplant als gras, veel mylen lang.
TALENTUM, was een by de oude Grieken ge*
• T A I N A C H , zie Zabelfiein.
woonlyke muntrekening, en mocht naar ons h e T A J O , zie Tazus.
dendaags geld mifTchien 600. goudguldens bedragen.
T A I P I N G , ftad in Nanking in China in Azien.
Talent betekent ook in een eigen zin een eige beTAIPING , ftad in Quangfï in China in Azien. Zy quaamheid tot gewichtige zaken , die een menkb
uyt de natuur heeft, waar door hy een zaak veel
lioort den koning van Tunquin toe.
TAIPOL , gefortificeerde iiad op het meir Lado- lichter begrypt als menig ander menfcho Daar van
ga in de provintie Kexholm in Finland , op een daan zegt men dat God dezen of genen in zyn beSchier-eyiand.
roep een voortreflyk talent gegeven heeft.
TALFINGEN, vlek in Zwaben, een uur boven
TAITÜNG , koopftad in de provintie Xanfi in
China, welke wel beveftigt, en naar den rang de Ulm, daar een goed gezondheids bad ? ook een
fchoon flot is.
derde van die provintie is.
TALI , ftad in de provintie Junnan in China in
TAJUNA , rivier in nieuw-Caftilien , die zich in
Azien.
de rivier Xarama ontlaft.
TALIBULIMI, een byzonder foort van geleerde
TAIYV^N , ftad in het koningryk Xanfi in China,
luyden in Turkyen, welke, dewyi zy den Alcoran
aan de rivier Fuen in Azien,
TAKELEN, TOETAKELEN, EEN SCHIP ONDER ' T lezen, Giuz-Chon 9 dat is lezers des Alcorans, geWANDT BRENGEN , AGKEER UN VA'ISSEAU , IS BY naam t worden.
TALIONIS JUS, was in de oude Roomfche rechde zeeluyden zo veel , als het fchip van matten,
ftengen, zeylen en touw-werk voorzien , om zee ten een kaftyding der valfche betichters, waar door
hun dezelve ftraf opgelegt wierd , die de misdaad
te kunnen kiezen.
TALAAR, is een lange eer-rok, by voorbeeld ge- verdiende, daar zy een ander valfch mee befchullyk de profeflbren dragen, ook een rood kleed dat digden. Hedendaags is in plaats van dezelve een
willekeurig recht ingevoert, en heeft zulk recht in
de Kardinalen dragen.
TALABO, een zeeboezem aan de weftlyke kuft criminele zaken gants geen plaats , evenwel kan de
eene ftad tegen de andere, daar verfcheyde rechten
van het eyland Corlica.
ingevoert zyn, zich heel wel van het jus talionis of
TALABO, rivier, zie Oma.no.
TALAMONE, TELAMONE , kleine beveiligde ftad zo genaamde reprefailles in het burgerlyke bediebenevens een haven aan de kuit van Stato delliPre- nen.
TALISMANS, hiet een geleerde , en word deze
iïdii in Italien , de kroon Spanje toekomende.
-TALANDI, ftad in Livadia, niet ver van de golf naam in Turkyen allen den genen gegeven , die
van Negroponte in Griekenland, zy heert een bis- enige bedieningen in gerechts-en geeitlyke zaken
dom, onder den aartsbiflehop van Athenen itaan- hebben, Maar inzonderheid zyn het de geefilyken
die het opzicht over de Jviofqueen hebben, en onde.
TALANTA, ATALANTA, klein eyland op de golf der welke de Iman de overfte is. Talisman is ook
van Talanti, aan de grenzen van Theiïalonien in een tover-karakter.
\ ALKOVEN, kleine ftad in Lyfknd,. in de Wir~
Griekenland,
TALAPGINS, zyn zekere priefters of Munniken in landfche kreits gelegen.
TALLART, kleine ftad benevens een groot flot
Indien , voornaamlyk in de hoofritad Pegu. Zy
leyden een zeer ftreng leven , zaamlen aalmoezen aan de rivier Durance in Dauph-nè, 2. mylen van
In, en wanneer zy fterven wo den zy zeer prachtig de Caap, op de grenzen van Provence er-. Dauphibegraven. Men heeft; 'er van twederly foort, enige né. Zy voert den titel van een graaffchap, waar
leven in de bolTchen, en de andere in de ücden, van een beroemde familie in Vrankryk den naam
en zy zyrt alle op ftraf van verbrand te worden voert» maar hoort tegenwoordig den Marechal de
verbonden zo lang zy in deze orde zyn buyten den la Beaume toe.
echt te leven.
T A I L I T H , zie Taled.
TALMHUT, kleine ftad benevens een grote haven
TALAVERA, ftad in de provintie Tucoman aan
de rivier Salado in Zuyd America.
en den titel van een vorftendom aan de kuit van
TAiAYtRA BE LA R E I N A , kleine ftad benevens Poitou,
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TALMUD, is der Joden voomaamfte leer-boek9 és de alarm, wacht, verzameling, den marfch,de
en'behelft de mondelyke w e t , of alles wat God reveille,den aftocht,als ook de marfch van vreem-*
met Adam , Enoch, Abraham, Mozes en Jozua de volkeren verftaan. Dikwils word hy met briezou gefproken hebben, en niet in den bybel aange- ven in een vyandlyke veiling aan den commandant
tekent is. Hy is twederly, naamlyk de Babyloni- gezonden,en dan moet hy 5.of óoo. fchreden voor
fche, en de Jeruzalemfche. De Babylonifche Tal- de velting blyven ftaan, de trommel roeren, een
mud heeft 2. delen, het eerfte biet Mifchna, heeft neusdoek in de hand nemen, over het hooft zwaayen
6. Sedarim of ordeningen, en \s de text: de andere en aan den hoed binden, daar. na op de plaats wachhiet Gemara, en is de verklaring, dk met veel ten tot hy van enige gecommandeerde foldaten afwonderlyke fabels en hiftorien opgevult is. De gehaalt word. Deze binden hem daadlyk de ogen
Talmud van Jeruzalem is klein, word weinig ge- toe, voeren hem in de vefting, en laten hem ia
bruykt , en is maar een uyttrekzel der Joodfche des commandants huys de ogen weer los. Wanleer.
neer hy afgevaardigt word, word hy weer met geTALON F Ü , Had in het koningryk China,aan de blinde ogen door de veiling op de vori£e plaats gerivier Croceus, 60. mylen van de refïdentie-itad Pe- bracht.
king.
TAMBRE, rivier in Gallicien, die zich by Murcs
TALS'EN, ftad in Courland.
in de Atlantifche zee giet.
T A L S O , kleine ftad en fterk flot in Yfland, 4,
T A MEK, zie Tamar.
mylen van de zee, den koning van Denemarken
T A M I N G , ftad in de provintie Peking in China
toekomende.
in Azien.
TALUNDHEIM, eyland op den Rhyn in de nederTAMMESBRUCK, kleine ftad in het Saxen-WeisElfas, niet ver van Drufenheim.
fenfelfche amt Langenfaltfa in Thuringen.
TALUS, fchuynte of afdaking, is de fchuyns afTAMUL, landfchap in Bisnagar op het Schier-eylopende zyde van een wal van aarde of muurwerk; land van Indien, aan deeszyde van de Ganges inA»
waar door de voet breder word, en de wal niet zien.
licht af kabbelen kan.
TAMWORTH, ftad in Warwyk, als ook een an~
TAMAGA, rivier in Portugaal, die in Gallicien in dere in Staffordshire in Engeland.
Spanjen ontfpringt, en zich beneden Porto in de
TANA , zie Zabache.
Duero giet.
TANAGEROK, zie Taganrok.
TANAIS , DON , rivier in Mofcovien , die uyt Jo«
T A MAN , kleine ftad in Circaflien aan de zee-engte
wanow-Ofero of het Johans-meir in het landfchap
van Caffa, by de Zwarte-zee in Azien,
TAMAR, rivier in Engeland in de provintie Corn- Rezan Ozera ontfpringt, en by Afoph in Mare delle
wal, die in Devonshire ontfpringt, en zich by Ply- Zabache valt. De kleine Tanais ontfpringt in het
hertogdom Sevesky, en valt by de ftad van den
müuth in de Brittannifche-zee flort.
TAMARACA,klein eyland in Brafilien, aan de kuft zelven naam, die tegenwoordig Azack of Afof ge*
noemt word, in den groten Tanais.
van de Capitania Tamaraca, in zuyd-America.
TAMARIT, kleine plaats in Arragon , tegen de
T A N A R O , TANERO, rivier in Lombardyen in Igrenzen van Catalonien.
talien, die aan de grenzen van het graaffchap Ten de
TAMARO, kleine rivier in Principato oltra in Na- ontfpringt, en zich beneden Valenza in denPooftort,
pels , die zich boven Benevento m de rivier Calore
TANASSERIM, TANACERIM , koningryk en ftad
ftort.
op het Schier-eyland van Indien aan dees zyde van»
TAMAROVO , ERIEN , of REN , kleine ftad in Mol- de Ganges, in de golf van Bengale in Azien. Het
davien, 4. Ongérfche mylen ten zuyden van Jaffi, hoort den koning van Sjam toea ^
..
daar zich de rivier Prut in den Donau ftort.
TANCINSKOI,.fterk flot in Moicovifcli Tartaryert
TAMASA, rivier in Mingrelien in Azien, die in aan de rivier Selinga, 9. mylen van het meir Baikal, waar in zich deze rivier ftort 't Is altyd met
de Zwarte-zee valt.
TAMASWS, ftad op het eyland Cyprus, niet ver eenGarnifoen van Mofcovitifche Cofacken bezet
van Famagufta.
TANCKE,landvorftelyk vlek in de nieuwe-MarckTAMBA, koningryk en ftad in Jetfengo op het Brandenburg aan een meir.
eyland Niphon in Japan in Azien.
TANDAVA , ACHAN , een van 'de FilippynfcheTAMBACH, groot vlek aan het Thuringer woud, eylanden in Azien, en wel het eerfte dat de,Spanden hertog van ^axen-Gotha toekomende, tufTchen jaarden ontdekt hebben. Zy gaven het den naam
Gotha en Smalkalden. Hier wonen veel voerluy- van Philippine , waar van daar na alle andere omden.
leggende eylanden hun algemene benaming gekreTAMBOUR, betekent zo wel de trommel, als den gen hebben.
TANDKUST , MALEQUETTE , kuft in Africa in
trommelflager zelfs. Men gebruykt ze by de regimenten te voet en by de dragonders. By ieder re- Guinea,die zicji van de rivierPanquin tot aanCapo
giment te voet is een regiments-tamboer, en ieder des Palmes 60. m. lang uytftrekt. Zy is zeer ryk van
compagnie heeft een of twe tamboers. Wanneer peper, heeft grote fterke inwoners, en veel Euro»
een bataillon in de.wapenen is, itaan de tamboers peefche natiën hebben zich daar om de koopmanaan de vleugels, en wanneer het afzakt marfcheren schap neergelaten.
zy ten dele vooraan , ten dele tufTchen de gelederen,
TAN DRA , eyland in de Zwarte-zee , aan den
m ten dele achter aan. Hy moet allerly trommelflagenj, mond van den Dnieper.
Qq q q q 2 ?A~
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TANNES, Franfche ftad in Sundgau,
TANEGA, TANÊGAXIMA, klein eyland van den
TANNHAUSEN, kleine plaats in het Silefïfche vor~
oofter-Oceaan, en een onder de Japanfche eylanftendom Zweidnits, daar een gezondheids bron is,
den in Azien.
TANNRODA, flecht vlek benevens een oud flot in
T A N G , TANGWERK, zie Tenaille.
TANG E, kleine rivier in Samland in 't Branden- Thunngen aan de Hm, 2, mylen van Erfurt, en
burgs Pruyffen, die by Memel in het Courfche Haf horende beyde Saxen-Wcymar toe.
TANOGROD, een ftad in het waywoodfehap Chelm
valt.
TANGER, ftad van het koningryk Fez in de pro- in klein-Rufïien.
vintieHabata aan het naauw van Gibraltar inAfrica.
TANOR , klein koningryk en ftad op het Schier
Zy was beveiligt en had een goede haven benevens eyland van Indien aan dees zyd'e van de Ganges»
2. citadellen. Maar haar laatfte bezitters, naamlyk aan de kuft van Malabar in Azien, het is klein en
de Engelfchen , hebben ze geflecht en verlaten, niet over de 8. of 10. mylen groot, maar des niet
waar op zy van de Moren weer opgeboud is.
tegenftaande is de koning fouverein, en geen ander
TANGER, rivier in de oude-Mark-Brandenburg, cynsbaar, maar ftaat met de Portugezen in verbond
ontfpringt in het bosje Tanger,neemt de Tolle in, en goede vriendfehap.
en valt by Tangermunde, die naar haar genoemt
TANZINSKOI, fterk flot in de Mofcovifche proword, in de Elve.
vintie Dauria, aan de rivier Selinga, daar dezelve
TANGERMUNDE , middelmatig grote ftad in de in het meir Baikal valt. Daar op legt altyd een
oude-Marck-Brandenburg aan de Elve, daar de ri- Mofcovifche bezetting > tegen de herom zwervende
vier Tanger daar in valt, 7. mylen van Maagde- Mongalen.
burg. Zy is wel bewoont, heeft een oude burg, TAOCARA, oude ftad in *t koningryk Barbara^
koninglyk huys, en een veer, waar over een lterke aan de golf van Sidra in Africa.
paffage uyt de middel-Mark naar de oude-Mark,
TAORMINA, kleine ftad op een rots,aan de ooftMaagdeburg, Luneburg en andere plaatzen is. Van lyke kuft van Sicilien, in Val di Demona.
hier word grote handel met ftaafhout naar HamTAPABORD, is een foort van Engelfche huis- en
burg gedreven.
flaap-mutzen, die de fchippers om het gemak veel
TANGIMA, koningryk en ftad op het eyland Ni- gebruyken.
phon in Japan.
TAPAYSA, rivier, die in zuyd-America in ParaT A N G O , koningryk en ftad op het eyland Niphon, guay ontfpringt, en zich in de rivier der Amazonen
in het noordlyke deel van het landfchap Jamayfoit ftprt. Een na by gelege provintie word naar haar
genoemt.
in Japan in Azien.
TAPERICKA, eyland aan de kuften van de PorTANGU, koningryk en ftad aan de rivier Menan
in Indien, aan de overzyde van de Ganges in A- tugeefche Bahia de todos los Santos in Brazilien in
zuyd-America. Daar groeit veel tabak, daar zyn
zien.
TANGUTH , THOKIVE , TANU , een koningryk in heerlyke weylanden, en daar word veel traan uyt
het groot Aziatifch Tartaryen, in de woeftyn Xa- de walviflehen gekookt.
TAPIAU , kleine ftad benevens eenfterkflotaan
m e , aan de Chineefche grenzen, benevens een ftad
de Pregel, in Brandenburgs-Pruyffen, 5.mylen van
van den zelven naam.
TANHAUSEN , ryks-graaffchap in Zwaben , niet Koningsbergen.
TAPIGI-BASCI , is de generaal der Artillery in
ver van Augsburg, de graven van Sintfendorf voordezen toebehorende, van wie het de keur-Mentfi- Perzien.
TAPLAUCKEN , flot in Brandenburgs-Pruyflen aan
fche kancelier graaf van Stadian gekocht heeft, en
daar door 1708. in het Zwaabfche ryksgraven col- de Pregel, in wiens nabuurfchap zich inzonderheid
de auer-ochfen (wilde offen) plegen op te hu uden
legie aangenomen en geintroduceert is.
TANIAOR , vorftendom en ftad aan de kuil van en des winters gevoed worden.
Coromandel in Azien, dat zyn eigen vorft heeft,
TAPOLTSCHAU, een vlek op den weg van Pres»
die den koning van Bisnagar onderdanig is.
burg naar Leutfchau in opper-Ongaryen, met eea
dubbele gracht omringt.
T A N I E R E S , zie Bavay.
TAPROBANA, zie Sumatra.
TANINGE , kleine ftad en amt aan de kleine
rivier Foron, in het landfchap Faucigny in SavoTAP TOE SLAAN , gefchied des avonds met de
yen.
trommel, en betekent dat zich ieder ibldaat in zyn
TANN , fteedje in Voogtland , 2. mylen van quartier moet begeven, warom zy geftraft worden,
Schlaits; de graven Reuflen van Plauen toebeho- wanneer zy zich naderhand noch op ilraat of in de
herbergen vinden laten.
rende.
TAPUAGÜAZU, landfchap in het eigentlyk.zo geT A N N , een markt-vlek in neder-Beyeren, onder
naamde Paraguay in zuyd-America.
't rent-amt Landshut behorende.
TANNA , rivier in 't koningryk Napels, in de TAPUYES, zeker volk in Brazilien in zuyd-America, die menfehen vreters zyn.
provintie Calabria.
TANNE , fteedje en flot aan de Hennebergfche
TARA , ftad in Siberien aan de rivier Irtifch?s
en Fuldafche grenzen , voor het Rhöngebergte, heeft een Ruihfch commandant.
hoort den vryheer van der Tanne toe.
TARABAT, is een zeker klokje , waar mee in
TANNENBERG, flot in Zwaben 3 aan het woud Vrankryk de Auguftyners en Capucyners tot de
xmcht-bede-uren opgewekt wordea,
yirgrund

TAR.
TARACONA, zie Tarazona.

TARADANT, hooftftad der provintie Sus in 't koningryk Marocco in Africa, niet ver van den berg
Atlas.
TARAGALA , grote ftad in de provintie Darha in
Biledulgerid in Africa, waar in veel Joden wonen.
Aldaar is een fterk Hot, waar op een gouverneur
woont, die onder den Cherif van Marocco ftaat,
en daar word veel goud, uyt het zand gefpoelt,gefmolten, en van daar naar Marocco vervoert.
TARANO, hertogdom in de provintie Abruzzo in
Vryk van Napels, benevens een ftad van den zelven naam, die een biffchop heeft.
TARANTAISE, bergachtig landfchap in Savoyen,
benevens den titel van een graaffchap, tufTchen Faucigny, bet eigentlyk zo genaamde Savoyen, Maurienne en Aofta.
TARANTANO, ftad in Catalonien aan deArragonfche grenzen, o, mylen van SaragofTe.
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TARDERA, Zie Tordera.

TARENTO, middelmatige ftad in Terra d'Otrantd
in Napels, op een klein Schier-eyland aan de golf
van Tarento, die een deel van de Jonifche-zee is-.
Zy heeft den titel van een hertogdom, als ook een
aartsbisdom en een haven, waar in evenwel tegenwoordig niet als kleine fchepen kunnen in lopen.
Zy is fterk en volkryk , heeft een flot , en de
hertoglyke familie van Tremouille in Vrankryk
noemt zich noch hedendaags prinfen van Tarento.
TAREZAL , zie Tarzal.

T A R G A , de hooftftad van de woeftyn Saara ia
Africa, die tufTchen Biledulgerid en het land der
Negers te vinden is.
TARGASINA, ftad in 't Mofcovifch Tartaryen?
aan de rivier Jalo.
TARGOROD , gefortifkeerde ftad aan de rivier Se*
reth in Moldavien.
TARANTO, zie Tarento.
TARGOWICA ,ftad in het waywoodfehap Braclaw»
TARANTULAS, zyn een foort van vergiftige fpin- in achter-Podolien, aan de rivier Sinawoda, io.myL
nen , anders Stelliones genaamt, die zich in de land- ten ooften van Braclaw.
ftreek Tarento in 't ryk van Napels, gelyk ook op
TARGOWISKO, TERWISCH, ftad in Wallachyen *
het eyland, Sicilien en Corfica met hopen ophou- aan de rivier Jalonits, daar de Wallachifchs vorfl:
den. Haar vergif is van zo zeldzame werking, dat die zomtyds zyn hof houd»
van haar geiloken word aanftonds begint te dan (Ten,
TARGUM, TARGUMIM, ZO noemen de Joden de
te zingen, te fchreeuwen en te lagchen, en zich Chaldeeufche verklaring van het Oude Teftament.
noodzaaklyk dood moet martelen , zo men hem Zy word van hen zeer hoog gehouden, inzonderniet door een muziek geneert, w'aar door hy eer heid die, welke Jonathan en Onkelos opgeftelt hebals door ingenome Artzenyen te recht komt.
ben. Daar ftaan veel Joodfche dwalingen en beiv
TARAPUTTI, ZO worden de vrybuyters in Onga- zelingen in.
ryen genaamt.
TARGY, keyzerlyke grens-poft tegen de Turkei»
TARASCON, TERRASCON, kleine flad aan de ri- ïn Sirmien in Ongaryen, aan de rivier San.
vier Lauriege, in het graaffchap Foix > in het gouTARIF , is een tafel of regifter van vele op haat
vernement van Languedoc.
waardy gefchatte waren, of een regifter der belasTARASCON, kleine itad aan de Rhone inProven- tingen , die aan de overigheid naar waarde der
ce, benevens een fterk flot.
koopmanfehappen betaalt moeten worden. DiergeTARASCOS, ZO noemen de Spanjaarden de Ame- lyk Tai if is eindelyk na veel harrewarrens-tu-ficheiï
ricanen, die in de provintie Mechoacan wonen.
Vrankryk en Holland in 't jaar 1699. gemaakt.
T A RA SUN, is een drank daar de Chinezen zeer
TARIFFA» ftad in Andalouften,, aan hit naauw
veel van houden, die van ryft en brandewyn ge- van Gibraltar , 5. Spanfche mylen van Gibraltar».
maakt , en van hen gelyk de wyn by ons gedron- Tegenwoordig is zy geruineert en flecht bewoont *
ken word.
maar heeft een floten een ha ven,, en is de hooftftad
TARAZONA , TARACONA , ftad aan de rivier van een marquifaat, dat den hertog van MedinaQueilos in 't koningryk Arragon % benevens een Celi toekomt.
bisdom, onder den aartsbüTchop van Saragofla beT AR i s , kleine munt in Sicilien, omtrent de derde
horende. Zy heeft een vruchtbaren grond, en de part van een ryksdaalder,.
rivier Queilos valt by de ftadt Tudela in den Ebro*
TARITZA, ftad in 't koningryk Aftracan,aan dew
TARBATH, groot voorgebergte in het graaffchap rechten oever van de Wolga-ftroom.
Rofs in Schotland, tufTchen den zee-boezem van
TARIZA , rivier in opper-Ongaryen r in het graafDornock en Murray.
fchap Zips, die zich beneden Cafchau met de HerTARBES, hooftftad van Bigprre in Vrankryk, in mat verenigt.
wier landftreek voortreflyke gezondheidsbaden te
TARKU, de hooftftad der Tartaren* van Daghe»vinden, zyn, Zy heeft een preiidraal, als ook een ftan aan de Cafpifche-zee in Azien.
bisdom, onder den aartsbifTchop van Aux behorenTARLINSKOI, ftad in Mofcovifch Tartaryen,.$£&.
de.
mylen van Tobolska.
T A R C I A , rivier in opper-Ongaryen,. die in het
TARMINGZINGH., zie Tminingzingh*
Carpatifche gebergte ontipringt, en by Cafchau in
T A R N ^rivier in Vrankryk, die in het Seven?de rivier Hermat valt.
nifche gebergte ontfpringt r en in de Garonne
TARCIN , ftad in het waywoodfehap Mafovien in valt.
Polen.
TARNOPEL, kleine ftad in opper-Podolien inFh»»
TARBENOIS , zeker gebied op *het eyland van Jen, heeft voordezen denPoolfchen prins Conftan*"frankrykj tufTchen Sodffons en Chateau-Thierry»
tyn toebehoort* dien het de way wode van Pod©j~
üe
Qq q.q <i 3
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lien in 't jaar 17x3. voor 300000, flöfeüer* heeft
afgekocht.
TAHNOW, een met muren omringt 'fteedje in het
waywoodlchap Sendomir in klein - Polen , in het
Pilsner diftricY, 10. mylen van Cracau naar den kant
vanjaroflow gelegen,en dé vorftin van Lubomhsky
toekomende, wiens dochter de tegenwoordige keurvorft van de Palts tot een twede gemalin gehad
heeft.
TARNOWITS, fteedje in opper-Silefïen, beneden
de vrye ftandsheerlykheid Beuthen, en den graaf
van Henckel toekomende, 2Ï* mylen van Breilau,
aan de Poolfche grenzen.
T A R O , rivier in Italien , die in 't Genueefche
gebied ontfpringt , en zich beneden Cremona in
den Poo ftort.
T A R O , V A L DI T A R O , klein landfchap in Italien,
tufTchen het Genueefche, Parmefaanlche en Placentynfche gebied. *den hertog van Parma toekomende, uitgenomen Bardi , Campiano en enige dorpen , die de vorft \ an Atria bezit.
TAROCCA, kleine Had in nieuw- Caftilien, niet
ver van Madrit.
T A R R A , word by de koopluyden het aftrekzel
genoemt, wanneer men het hout aan de vaten, en
diergelyken meer, op zyn zelven weegt, en van
de waaren aftrekt.

voornaamften ook zyde kleren dragew ;htrn iykdom
beilaai uyt vee en flaven,die zy op de Perziaanlche
kuiten verkopen , en hun Godsdienft is de Mahometaanlche, Joodfche en Heydenfche.
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TARTAREN VAN BUDZIAC, wonen in BefTarabien

langs de Zwarte-zee, tuffcheri den Donau en den
Niefter, zyn de Turken onderworpen, en ftaan onder den Sangïac of gouverneur van Bialogorod
Hun voornaamfte fteden zyn Bialogorod of Akierman, Moncaftro en Kilianova. Enige onderfcheyderi
deze Tartaren van die van Bialogorod, en plaatzea
deze tegen het zuyden, de andere ten noorden,
TARTAREN VAN CIRCASSIEN, zie Cïrcaffun.
TARTAREN CZEREMISSISCHE , zie Czeretnijfifche

Tartaren.
TARTAREN VAN DAGHESTAN, wonen in Circas-

lien en hebhen hun eige vorften.
TARTAREN VAN DOBRUCE , bezitten het ooftlyke

deel van Bulgaryen , tufTchen den Donau en de
Zwarte-zee, zy ftaan onder de gehoorzaamheid des
Turklchen keyzers.
TARTAREN VAN K I N , wonen in het koriingryk
Niuche aan de Chineefche grenzen in Azien, die
de Chinezen zeer vyandig zyn, en dikwils bloedige
oorlogen met hen voeren. Zy hebben geen Godsdienft, uytgenomen enige bygelovigheden , zyn goede foldaten, hebben beter zeden als de andere Tartaren , en fchynen den Chriitelyken Godsdienft
TARRAGONA, zie Tarazwa.
TARRAGONA , koopftad in Catalonien aan den meer als den Mahometaanfchen genegen te zyn.
mond var» de rivier Francoby,die in de MiddelantTARTAREN VAN MORDUA , wonen tufTchen de
fche-zee valt. Zy heeft een zeer oud aartsbisdom, hertogdommen Rezan, Wolodimer, en Nifihovoen een Univerfiteit, die 1572,. opgerecht is, en een grod in Mofcovien. Zy zyn Mahometanen , en
goeden wyn-oegft. Zy is met oude en iterke mu- hebben een vorft die den Czaar cynsbaar is.
ren omringt, groot, maar ilecht bewoont.
TARTAREN VAN NAGAIS OF NOGAIS , zo worTARREGA, kleine ftad aan de rivier Cervera in den twederly Tartaren genoemt: enige wonen in
Catalonien.
klein-Tartaryén tufTchen denNiper en Don,die hun
TARSIA; vlek, benevens den titel van een vor- tenten op wagens met zich herom voeren, by de
ftendom in Calabria ei tra in Napels.
50000. man te paard in 't veld kunnen brengen, en
TARSU, een voorgebergte in Caramamen, tegen den Mahorrieraanfehen Godsdienft toegedaan zyn. De
andere bevinden zich in het koningryk Aftracan,
over het eyland Cyprus in Azien.
TARSUS, ftad aan de rivier Cydne inCaramanien tufTchen de rivieren Wolga en Jaik. De eerftgein klein A*ien, benevens een aartsbisdom. Voor- noemde zyn den Charn van klein Tartaryen, de
dezen hoorde zy onder Cilicien, en was het vader- andere den Czaar onderdanig.
TARTAREN VAN OCZAKOW, wonen in Europa,
land van den H.Apoftel Paulus. Zy was een fchone
en beroemde ftad , en word hedendaags TeraiTe aan de Zwarte-zee, tufTchen de monden van de rivieren Nieper en Niefter. Zy zyn den Turk ongenaamt.
TARTAARSCHE-ZEE, is een deel van den noorder- derworpen.
Oceaan in Azien. Zy befpoelt de kullen van Tar*TARTAREN VAN UFFIN , wonen in Mofcovien
taryen, en is by na altyd met ys bedekt.
om de ftad OefTa, leven verftrooyt in dorpen en
TARTANE, is een fchip met een fpits zeyl en vlekken langs het wellen, tot aan de rivierenKama
fokke maft, benevens 8. of 10. roejers op de zyde; en Wolga, en de fteden Sarrat en Serapul.
men bedient zich gemeenlyk van Tartanen op de TARTAREN VAN WOGVL , zie Wogulfche TartaMiddelantfche-zee.
ren.
TARTARO , rivier in Italien, die in het VeroTARTAREN , zo worden velerly volkeren genaamt , die in groot en klein Tartaryen , als ook in neefche gebied ontfpringt, ten dele in den P o o , en
enige andere landen aan de Cafpifche en Zwarte-zee ten dele in de Adige valt.
T.-RTARSCH, IS de eerfte ftad in Moldavien, tewonen, 't Is een ruw en Barbaarich volk, wiens
voornaamfte levenswys in roven en branden beftaat, gen de grenzen van Zevenbergen.
TARTARYEN, GROOT TARTAHYEN 3 is een groot
en zy leven van de vee-fokkery, wonen in geen
fteden, maar verdelen zich in zekere horden, en landfchap in Azien, waar van het byna het derde
trekken met hun vee in 't land herom. Hun fpys deel begrypt. Het grenft ten wellen aan Mofcoen -drank is paarde-mdk en paardeTvleefch , hun vien en de Cafpifche-zee, ten zuyderi aan Perzien,
befte kleding is ^en lange, linne rock, hoewel de Indien en China, ten ooilen en norden aan %e Tar-'
taai-
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taarfche zee, die een deel van den noorde? Oceaan aan het dikwils vertonen van dit- foei
^enoee
kon
P
g
8
is. Het word in 5.delen verdeelt, welke zyn woeft verzadigen.
Tartaryen, Zagatay en Mawaralnahra, Turchiitan,
TARVAST , kleine plaats in Lvfland
6 ZweedCataya en Mongal of Magog. Andere maken an- fche mylen ten weften van Derpt
' '
dere verdelingen.
TARUDANT, grote ftad in Biledulgerid in Africa »
TARTARYEN, KLEIN TARTARYEN,dat cokzom- den keyzer van Marocco toekomende.
tyds het Crimecfche of Prccopfche Tartaryen geTARVE, klein eyland by Jutland, z. mylen van
noemt word, is een landfchap in Europa, dat den Coldingen
Turkfchen keyzer cynsbaar is, legt ten noorden en
TARVES, kleine ftad in noord-Schotland, i n het
poften aan Mofcovien, ten weften aan Volhymen graaffchap Buchan, vier mylen ten noordweften van
en aan de Tartaren van jJezakow, ten zuydenaan oud-Aberdeen.
jde Zwarte-zee. Het beftaat uyt het eigentlyk zo
TARVISER-M^RCK, zie Tnvifnn*.
genaamde Crimeefche Tartaryen , dat een groot
TARZCAI , kleine ftad in opper-Ongaryen f daar
Schièr-eyland is , voordezen Chernofefus Taurica goede wyn groeit, die den Tokayer byna gelyk is.
genaamt, en uyt het Nogaifche Tartaryen. Klein
TASATO, eyland in Azien over groot Tartaryen,
Tartaryen heeft zyn eigen vorft , dit zich Cham ten noorden.
tituleert, en te gelyk onder des Turkfchen keyzers
TASMIN , kleine rivier in achter-Volhynien , in
gehoorzaamheid ftaat. Voor dezen heeft dit land het waywoodfchap Kiow, loopt by Krylow in dei*
tot groot Tartaryen behoort, maar zich in het jaar Dnieper.
1404. daar van afgezonden, en een eigen Chan uyt
TASNAD , kleine ftad in ©pper-Ongaryen by Zathet gedacht Kirai verkoren , wiens nakomelingen mar, 4. mylen van NeuftadteL
noch tegenwoordig den Tartaarfchen troon bezitTASO, eyland in de i£geefche-zee, daar voor
ten , en zich 1584. den Turkfchen keyzer op vol- dezen ryke
, _ 0goudmynen
_ W J „ V 1 1 wen
„ t fchoone
, U U Ü U C u.aiuici-giu^
marmer-groegende voorwaarden hebben moeten onderwerpen : ven gevonden wierden. Het is bergachtig , heeft
liaamlyk de Tartaarfche Cham moet den groten 8. mylen in den omtrek, en legt een myl van de
Heer met iooooo.man in't veld volgen, welk leger kuft van Romanien,
uyt ruytery beftaat, maar wanneer de grote vizier
TAssDonF,vlek in demiddelmarck-Brandenburg,
het commando voert, heeft hy maar half zo tuffchen Berlyn en Brandenburg, den heer van Roveel te leveren. Wanneer 'er een nieuwe Cham ver- fey toekomende.
koren word, moet hy zich te Conftantinopel laten
TASSIANE , eyland in de provintie Kerman i»
beveftigen, en daar den eed van getrouwheid afleg- Perzien, heeft een reedlyk vruchtbaren grond,
n
gen; zo kan ook de Turkfche keyzer dezen Chan
™
TASMIN,
iteedje en amt -111 -t -hertogdom Meckover een misdaad van belang afzetten , maar meet ienburg.
een uyt het gedacht Kirai in deszelfs plaats weer op
TASSIN, klein eyland in de Ooft-zee, tuffchen
den troon zetten ; eindelyk hebben beyde Natiën de eylanden Fuhnen en Langeland.
een erf-verbond onder zich opgerecht, dat de TurkTASSIS, de vorften van Tour en Taffis zynryksfche keyzers op den Tartaarfchen troon , en daar vorften, en generaal-erf-poftmeefters des-H.Room»
en tegen de familie Kirai in 't gantlche Turkfche fchen ryks, als ook generaal-poftmeefters in het Naryk, in geval een van beyder gellacht uytfterven pelfche en Milaneefche. Deze laatfte bediening in
mpgt, opvolgen zullen. De tegenwoordige Tar- Napels wierd hun door de FraniTchenin 't begin vantaariche Cham hiet Sadet Cheret , die zyn overle- den Spaanfchen oorlog ontnomen, tot dat eindelyk
den broeder Chan Deutet Cheret in 't jaar 1717, anno 1708. de jonge vorft van Taffis, Anfelmu$
op^evolgt is Dit land heeft over de 8000. dorpen Francifcus, geboren den 1. Januari 1679. door koen 8. lieden, waar onder de voornaamfte zyn Pre- ning Karel III. herfteld wierd. Maar dewyl zyn eicop, Bacidaray , Criminda , Kerii en Caffa , in welke ge vader, de oude vorft. van Taffis, Eugenius Alaatfte.de Turkfche keyzer een gouverneur benevens lexander, ÜÏQ den 11. Jan. 1654. geboren was, en?
een bezetting houd. Het heeft voortrefiyke vee- den 11 .Febr.i 714.1e Frankfurt aan den Mein gêftorven
landen , goede lucht, en een vruchtbaren bodem ,
is, daar tegen protefteerde, en die bediening voor
maar word an de inwoners niet zeer beboud, want
zy ma!-:en meer werk van den oorlog, voerenfchild, zyn leven pretendeerde, wierd die 1709. den Marzwaardt, pyl en boog, en (preeken meeft Mofco- quis Lofrano gegeven. De tegenwoordig regerende vorft van Taxis Anfelmus Francifcus is ? gelyk
vifch.
gezegt, den Ï. Jan, 1679. geboren, en heeft zich
T A E T A S , kleine en volkryke ftad aan de rivier 1703. met Louife Anna Francifca, dochter van vorft
Midou, in het hertogdom Aibret en Gafcogne,
Ferdmandus Auguiius Leopoldus van Lobkowits in
TARTÜFJE, hiet een bedrieger,die ondei een een- den echt begeven , waar uyt de erf-prins Alexander
voudig en Godvruchtig kleed de fnoodfte fchelme- Ferdmandus den 15. Febr. 1704,. geboren is, D r
J^yen verbergt. De wyd-beroemde Franiche corne- andere voeren maar den graaflyken titel van Tafdie-fchryver Mr. Molière heeft een blyfpél onder fis , en hun voornaamfte zetel k te Bruffel in Br-ar
dezen naam opgeftelt, en wyl hy de rol van Tar- bant.
tufe daar in zelfs fpeelde, drukte hy het karakter „
T A s s o , zie Tafi.
de minen, het gedrag van den koninglyken BiegtT A T A , DATES, D O T T I S , kleine beveftigdë fta#
vader Pater la Chaife zo natuurlyk daar by uyt, en (lot in het graaffchap ComQna in «eder-Oxigar
dat noeh de ftad Parys^ noch het Franiche hof zich ryen> 5. myka van Haak
TATIHS^

8<?4

TAT, TAU.

TAU.

T A T I N G , ftad in 't hertogdom Sleeswyk ", een nevens een citadel en goede haven, aan den moni
van de rivier Xilaon. Zy is de grootfte onder da
myl van Tönningen.
T A T I N G , grote ftad in de Chincefche provintie fteden van dit koningryk, en hier bevind zich de
landregering.
Xanii in Azien.
I AUNTON, ftad aan de rivier Thone in Sommer-.
TATONI, klein koningryk en ftad in Quanto, op fetshire in Engeland, die over gemelde rivier een
het eyland Niphon in Japan.
brug heeft, wel bewoont is, en goede nering van
T A T T A , koningryk en ftad van den groten Mo- de lakenbereydery heeft.
gol in Azien, aan den ooftlyken oever van den In- TAVOLARA, klein eyland, niet ver van de kuft
, dus-ftroom.
van Sardinien, by den mond van de golf van Terra
TATTERSHALL, ftad in Lincolnshire in Engeland, nuova.
98. Engelfche mylen van Londen.
TAURAGEN, ftad en zeker diftrict in Samogitien
TAVAROW, ftad in het hertogdom Rezan"inMos- in Polen, den koning van PruyiTen toekomende.
TAUREABOKES, zo noemen de Spanjaarden die
covien, niet ver van Veronits, daar de fchepen op
gene die zich onderftaan met een ftier in 't gevecht
de werf geboud worden.
TAVASTHIA , Zweedich landfchap in Finland, tus- te treden , werpende hem een mantel over "de
fehen het eigentlyk zo genaamde Finland,Cajanien, ogen.
TAURICA CHERSONESUS , is een Schier-eyland,
Savolaxien, Carelien en Nyland. 't Is vol meiren
dat de Zwarte-zee en de Mar delle Zabache maakt,
£n moeraflen, maar heeft veel yzer-mynen.
TAVASTHUS,kleine ftad, en de hooftftad vanTa- en tot klein Tartaryen behoort, 't Is een vruchtbaar
vafthia in een moeras gelegen, zo dat men qualyk land, en het fcheelt maar aan de inwoners, die het
daar by komen kan. Anno 1713. wierd deze plaats vlytiger behoorden te bebouwen.
TAURIS, TEBRIS, ryke koopftad in de provintie
van de Zweden verlaten en van de Ruften ingenomen. Vier mylen hier van daan aan de rivier Fleck- Adirbeitzan in Perzien, aan de rivier Spingiga. Zy
na gefchiede in 't gemelde jaar tuflchen de Ruilen is de grootfte en aanzienlykfte na Ifpahan, want
en Zweden een flag, waar in de Ruften de over- daar in 15000. huyzen benevens 20 veel koopmans pakhuyzen , 300. Caravanferas , 250. Moshand behielden.
TAVAY , klein koningryk en ftad in Indien, aan queen en over de 600000 inwoners zouden zyn.
Haar koophandel ftrekt zich door gants Perzien, in
de overzyde van deGangesin Azien.
TAUBER , rivier , die in Franckenland aan de Mofcovien en Turkyen tot tegen de Zwarte-zee
Zwabifche grenzen, een myl van de ftad Rothen- uyt, en de koninglyke gouverneur van die plaats is
burg , ontipringt , en te Wertheim in den Mein de voornaamfte van gants Perzien, en te gelyk generaliffimus over het leger. Hier worden veel zydc
valt.
ftofTen met goud en zilver gewerkt, ook het befte
TAUBER THAL , is een landftreek aan de Tauber
Segryn leer gemaakt. Deze plaats is in 't jaar 172,1.
in Franckenland , waar in het kloofter Braubach door een fchriklyke aartbeving by na gants verzonlegt.
ken , het volgende jaar van de Turken iiormenderTAUCHA , kleine ftad in de Leipziger-kreits in hand ingenomen , maar 1726. van de Perzianen
Meiflen, een myl van Leipzig, en het raadscollegie weer herwonnen.
aldaar toekomende.
TAURO , een van de kleine eylanden aan het eyTAUCHEL, fteedje in Pommerellen, in Poolfch- land Corftca, die men Sanguinares noemt.
Pruiflen, aan de Bro.
TAÜROMINA , TAURMÏNIA , zie Taormina.
TAUCHERN,TEUCHERN, marktvlek een myl van
TAURUS , het beroemt gebergte in Azien, dat in
Weiffenfels, in 't amt Weiffenfels gelegen, en een Natoliën by de kuiten van Rhodus begint, Azien
lieer uyt de familie van Berlepfch toekomende.
in 2. delen fcheyd, en aan de uyterfte grenzen van
TAVE, T A F F , rivier in Engeland in het vorften- Tartaryen en China aan den oofter-Oceaan eindigt.
• dom Walles, die in het graaffchap Brecknok ont- 't Is van een ongemene grote hoogte, en wyl dit
fpringt, en zich in de Saverne ftort
gebergte de grensicheyding van vele landen is, heeft
TAUER, THAUER , flot, benevens een heerlyk- het ook verfcheyde namen, die naar den mondaart
heid in Tyrol, waar van eertyds een graaflyke fa- der daar aan wonende volkeren gericht zyn : maar
het eigentlyke gebergteTaurus fcheyd klein Armenien
milie den naam gevoert heeft.
TAVERNA, kleine ftad aan de rivier Croace, in van Cilicien en Pamphilien.
TAUSCH, zie Thaufs.
Calabria oltra in Napels.
T A Ü S T E , fchoon vlek in 't Spaanfche koningryk
TAVESTOCK, ftad in Engeland, in de provintie
Devonshire aan de rivier Tavoy, die 2. gedeputeer- Arragon, 2. mylen van de Navarnfche grenzen, in
een vruchtbare landftreek, aan de kleine rivier Riden in 't Parlement zend.
TAUFFKIRCHEN , flot , vlek en heerlykheid in guel , die niet. ver daar van daan in den Ebro valt.
TAUTENBURG , heerlykheid, oud berg-flot, en
Beyeren, 3. mylen van Landshut, dat na de dood
der heren van Tauf kirchen aan de graven van Fug- amt in Thuringen, tuflchen Jena en Naumburg, dat
Anno 1711. de hertog van Saxen-Zeits, Maurits
ger is gekomen.
TAVIGNANI, een van de drie voornaamfte rivie- Wilhem, aan keur-Saxen voor een zekere fomme
ren van het eyland Corftca, die zich by Aieria di- geld overgelaten heeft. Het daar by leggende fteedje
Met Frauen - Priefnits.
ftruéfo in de zee ftort.
TAVILA, T A V I R A , hooftftad van het koningryk

Algarbien in Portugaal, aan. de t zuyülyke • kiift * be-

TA,I«

TAU.TAX.TAY.TAZ.TEC.
TAUTON, vlek in Sommerfet in Engeland, heeft
fitting en item in 't Parlement.
TAX , TAXA , is de waardy en de waardering
aaneen zaak, waar op zy getaxeert en gefchat word.
TAXA CANCELLARI* APOSTOLICA , en TAXA S.

POENIÏENTIARIA APOSTOLICA-, is een zeker regi-

iter op bevel van paus Leo X. reeds anno 1514. te
Romen, en het jaar daar aan te Keulen gedrukt,
hoe veel men onder de Roomsgezinden voor de
•geeftlykc amten , aflaten, indulten , abfolutien , dis•pcnfatien, en vrykopingen van allerly zonden verplicht is aan de pauflyl^e kamer te betalen.
TAXIS , zie Taffis.

TAY, grote rivier, die Schotland in zuyd-en noordSchotland verdeelt. Zy komt in het landichap BroadAlbain uyt het mcir Tay voort, en valt by Dundee
in zee.
TAYNA, rivier in Southerland in noord-Schotland,
die zich -met een fterken mond, de golf van Dornock genaamt, in zee itort.
TAYNA, kleine ftad in hetlandfchapRofs in Schotland, aan de rivier en zee-boezem Tayna > daar zy
een haven heeft.
TAZATAY, koningryk en ftad in Indien, aan de
overzyde van de Ganges in Azien.
TCHERMIECH, ftad in Wallachyen aan den Dolaau, 18. Ongerfche mylen van Tergovift, was voordezen de refldentie-piaats des Hofpodars van Wallachyen.
TCHOCADAR-AGA , hiet de manteldrager des
groten-Sultans te Conftantinopel.
TCHORBAGIS, of SOURVAGIS, zyn

de

hooftluy-

den der Janitzaren, waar van ieder in't gemeen 300.
man commandeert.
TEBESE, TEBESSA, ftad in 't koningryk Algiers,
in de provintie Conftantine in Africa.
T E C H , rivier in het graaffchap Roiiffillon in Catalonien,die in het Pyrenecfche gebergte ontfpringr,
en zich beneden Elna in de Middelandfche-zee itort.
T-ECHORT, koningryk en ftad in Biledulgerid in
Africa, dat zyn eigen koning heeft, die de Algerinen cynsbaar is. Het legt tuflehen de landfehappen
Mezzab en Guargala en de woeityn Zaara.
TECHTIMEROW , veiling , de Cofacken toekomende, aan den Nieper in de Ukraine, 20, mylen
van Kiow, daar behoort een grote landftreek toe.
T E C K , oud en woeft flot op een berg, niet ver
van de kleine rivier Lauter,in het hertogdom Wurtemberg, waar van dit hoogvorftlyke huys den hertogJyken titel voert.
T&CKLENBURG , graaffchap in Weftphalen, tusfchen de bisdommen Munfter en Osnabrug, dat den
naam van het oude berg-flot Tecklenburg gekregen
heeft. Voordezen heeft dit graaffchap zyn eige
graven gehad, die in 't midden van de 16de eeuw
uytgeftorven zyn, en zyn daar op de beyde graaf-lyke huyzen Benthem en Solms in een lang proces
by het keyzerlyke kamergericht geraakt, waar in
eindelyk de graaf van Solms-GreifTenltein anno 1701.
gezegepraalt heeft. Maar dewyl 'ej zich allerhande
nieuwe omftandigheden opdeden , heeft de graaf
wan Solms zyn recht op het graaffchap Tecklenburg
in 't jaar 1707, aan den koning van Pruyffcn voor
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300000. ryksdaalders verkocht , waar tegen evenwel de graven van Benthem-Tecklenburg by den
ryks-hofraad te Wenen hun bezwaarnilTen hebben
ingebracht , ook verfcheyde vonniflen ten hunne
voordele bekomen , dat dit graaffchap den graaf
van Bentheim weer ingeruymt moeit worden. De
zo even-gemelde graven > die den titel van Tecklenburg voeren, horen tot de Weftiaalfche bank,
en hebben zich in 2. linien uytgebreyd, naamlyk
in de Tecklenburgfche en Bentheimfche. De Bentheimfche verdeelt zich weder in 2. linien, naamlyk
in de Bentheimfche en Steinfurtfche , maar de
Tecklenburgfche graaflyke linie is anno 1701. uytgeftorven.
TECOANTEPEQUA, ftad in noord-America in ds
provintie Guaxaca in nieuw-Spanjen, aan Mar de!
Zur, daar zy een haven heeft.
TECUC , kleine Turkfche ftad in Moldavien , aan
de rivier Moldau, 18. Ongerfche mylen ten zuyden
van Jaflb.
T E C U I T L I , worden in nieuw-Spanjen de ridders
genaamt, die van den opper-Priefter van dat land
daar toe gemaakt worden. Zy dragen een ring ia
de oren, waar aan een koftlykc parel hangt.
TECZEN , zie Tetfchen.

TEDELES, TADELEZ, kleine ftad in Africa aan
de kuft in het koningiyk Algiers, in een provintic
van den zelven naam, alwaar veel verwers wonen.
T E DE\JM LAÜDAHUS , is een Latynfche lofzang»

dien men wil dat de H. Ambrofius gemaakt heeft,
Men bedient zich daar van als van een zege- en
dank-lied onder alle potentaten der gantfche Christenheid, wanneer een vtétorie tegen den vyand bevochten is, of anders wat heerlyks, dat het land
tot nut, en den vorft tot eer ftrekt, is voorgevallen. Aan de Roomsgezinde hoven gebruykt men
den Latynfchen text, maar by de duytfche Protestanten zingt men de Hoogduytiche overzetting, za
als zy van D. Luther opgeitelt is: over al behoud
deze zege-lofzang den naam van T e Deum laudamus, waar mee de Latynfche begint. By de Rusfen zingt men in plaats van dezen lofzang enige
pfalmen van David.
TEDINGSHAUSEN , amt in 't hertogdom Bremen,
dat anno 1679. in den Nimweegfchen vrede van de
kroon Zweden aan den hertog van Bronswyk overgelaten is.
TEDLA, ftad in 't koningryk Fez in Africa, 18.'
Duytfche mylen zuydwaarts van Mequinez, daar
de oudite zoon van denkoning vanMarocco een paleys
tot zyn toekomende' hofhouding geboud heeft; natlemaal deze keyzers nooyt in de woning van hun
voorzaat trekken,
TEDNEST , hooftftad van de provintie Hea in
Marocco in Africa, aan de rivier Amans. De meefte inwoners zyn Joden.
TEDZA, T E F Z A , ryke en fchone ftad in 't koningryk Fez in Africa, benevens een fchoon flot,
waar in de gouverneur- van den koning van Fez
woont.
TEEMS, THEEMS, beroemde rivier in Groot-Brittannien, die eb en vloed heeft, en door Londea
R r rr r
loopt.
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loopt Zy heeft twe bronnen, naamlyk de Ta tri e, lands is, en 17. provintien begrypt. Midden in dit
die in de provintie Buckingham, en de Ife, die in land in de ftad Premona hebben de Jezuiten een
de provintie Wilt ontfpiingt. Z y . verenigen zich collegie en kerk geboud.
in de provintie Oxford by het vlek Dorcefter en
TEHAMA , groot landfchap. in gelukkig Arabien in
maken de Teems uyt, die zich daar na in deDuyt- Azien.
fche-zee ftort.
TtHüCADAR-AGA,. zie Tcbocadar-Aga.
TEERSJEN, een foort van Franfch vaatwerk,, dat
TEiCHENAu,dorp in Silenen, een myl vanZweidnits, is een keur-Saxiich leen, en hoort een heer
anderhalf aam houd.
TPFETHNE, ftad en haven i n ' t koningryk Ma- van Luck. Daar is veel jaren een Luyterfche karocco in Africa in de provintie H e a , aan den berg pel geweeft, maar toen men de zelve tot een rechte
Atlas, word fterk van de Portugeezen bezocht, en kerk wilde maken, is zy 1709. °P keyxerlyk bevel
geilecht.
de inwoners zyn Mahometanen.
TEJENT , ftad in 't koningryk Sus in 't koningryk
TEFFERECKER-DAL, is een landftreek in 't aartsbisdom Saltsburg, aan de Tyrolfche grenzen, daar Marocco in Africa, in een vruchtbare landftreek*
1684. een gemeente van Luyterfche geloofsgenoten die zeer ryk aan zuyker-ried, goud, dadels, vygen
gevonden wierd, die van den aartsbülchop uyt het en wyn is. De ftad is wel bewoont, heeft veel
land gedreven wierden, en deRoomsgezinde Gods- Joden, en de inwoners werken meeft in goud en
zilver.
dienft daar weer ingevoert is.
TEIN , ftad in de Bechiner-kreits in Bohemen aan
T E F F I S , SEFFIS, rivier in 't koningryk Algiers in
Africa, die op den berg Atlas ontfpringt, en zich de Moldau gelegen , hoort den aartsbiffchop van
Praag toe.
in de Middelantfche zee ftort.
TEFFLIS, hooftftad van het landfchap Carduel in
TEIN ACH, beroemde minerale bron in 't hertogr
Georgien in Azien, aan de rivier Kar, komt de dom Wurtemberg, niet ver van Calw.
Perzianen toe. De inwoners zyn meeft alle GeorTEÏNIZ , ftad en flot benevens een fchone diergifche of Armenifche Chriftenen,. en zy hebben in gaarden en kloofter in de Pilsner-Kreits in Bohehun Godsdienii meer vryheid, als de Chriftenen in men.
andere Mahometaanfche provintien; zy worden ook
TEISSBACH , marktvlek benevens een pleeg-gericht
van de Perzianen heel zacht gehandelt, dewyl de in neder-Beyeren, in 't rent-amt Landshut.
inwoners zeer dapper en oproerig zyn, en de TurTEISSE, rivier in Ongaryen, die in 't Carpatifch
ken tot hun byftand dichte by hebben.
gebergte aan de Zevenbergfche grenzen ontfpringt f
TEFTERDAR, is des grooten-Sultans fchatmeefter, en zich niet ver van Titul in den Donau ftort. De
«iie de inkomften ontfangt, de foldaten de trakte- tol van het zout, dat uyt Zevenbergen en Ongaryen
menten en penfioenen betaalt, en andere gemene langs deze rivier vervoert word, brengt jaarlyks veel
ïykskoften uytgeeft. In ieder beglerbegfchap is een geld op.
Tefterdar.
TEISTER BAND, was de naam van een oud graafTEFTEH-EMIRI^S des groten-Sultans boekhouder fchap in de Nederlanden, dat alles, wat tuflchen
of leen-fchry ver, die het regifter van de land- en de Maas, Waal en Rhyn legt, onder zich begreep^
leen-goederen heeft; en dezelve vlytig aantekent.
't Was een leen van het bisdom Utrecht, en des*,
TEFZA , zie Tedza.
fcelfs hooftftad was Tiel.
T E G A N , ftad in de provintie Huhquang in Chi- TËKAY, hiet het koninglyk Paleys in Perzien..
sa.
T E KIN, zie Bender.
TEGAZA, woeftyn in Africa,aan de grenzen van
TELAMONE, zie Talamone.
Zaara en Negritien , die van een volk bewoont
TELCH, rivier in Wallachyen, die aan de Zeword, dat zich nooyt aan vreemden zien laat.
venbergfche grenzen ontfpringt en in den Donau
TEGERN-ZEE, een aanzienlyk Benediclyner kloo- valt.
fter in opper-Beyeren, is wat gefortifkeert en met
TEEENSIN, TREMESENJ TREMISSEN, koningryk
efchut voorzien, tufTchen de Ifer en de Inn, aan en ftad in 't koningryk Algiers in Africa, tuflchen-.aco Tigurino of de Tegern-zee , wiens abt de de Middelantfche-zee en het landfchap Biledulgerid,.
adelyke perfonen uyt de ridderfchap als een vorft den keyzer van Marocco toekomende.
tot zyn dienil gebruykt.
TbLEscopiA, zyn vergroot-glazen om kleine en
T E GESTE» het Spaanfch Florida, een groot Schier- verafgelege zaken te klaarder te befchouwen,
cyland in Florida in noord-America. De SpanjaarTELEZE, TELEZA, gants verwoefte ftad in Terra
den hebben 'er twe colonien o p , naamlyk S. Mat- di Lavoro in 't ryk van Napels, benevens den titel
theo en S. Auguftino.
van een vorftendom, die Don Angelo Maria GriTEGGINBRUN , een flot en heerlykheid in Karin- mal.di placht te bezitten, en na zyn dood 1710. is
zy aan den tegenwoordigen keyzer Karel vervallen»
thicn.
TELGEN , kleine ftad aan het meir Meier in ZuT E G I N O , zie Bender.
, T.EGLIO, ftad in Valtelin in Graauwbundterland > dermanland in Zweden.
TELGT.E, ftad, 2. mylen van Munftei, daar een
aan de rivier Addua, een myl van Scondri.
TEGORATIN, groot landfchap in Biledulgerid, tus- beroemt L. Vrouwe beeld is, waar heen fterke bedevaarten gefchieden.
fchen Barbaryen en de woeftyn Saara in Africa.
TELIGOL» rivier in Podolien, die niet ver van de
TEGRBMAHON , AUSEN , koningryk in Abyfïinien
ia Africa, ;t welk het grootfte en befte deel des Zwarte-zee ia een klein meir valt
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TEL. TEM,
TELTMBA , fterke ftad en vorftendom in Siberien,
9. mylen van Udinskoi, word mceit van Ruilen
bewoont, daar de fchoonfle zwarte Zobels gevangen worden.
TELL , groot vlek , amt en woeft berg-flot in
Graauwbundterland, waar van daan het gantfche
gebied het Valtelin genoemt word.

TEM.

tsy

TEMESWAR , hooftftad van het-70 even-gemelde
graaiichap Temeswar, die uyt 3, delen, naamlyk
de Raitzen-ilad, of het eyland, de zo genaamde
ftad Temeswar, en een fterk llot beftaat. Zy legt
aan de rivier Temes, is van middelmatige grootte ,
en met veel moeraffen , een muur, drie watergrachten, en een wel gefortificeerde Palancka voorT E L L E , EEN WITTE T F L L E of PAARD , is een zien; maar het ilot, dat tuiTchen de andere beyde
erkentenis die de Spaanfche koningen den Room- delen inlegt, is met een byzondere Palancka en diefchen paus wegens het leen van het Napelfche ryk pe water-gracht bevefticht.
Anno 1696. is deze
jaarlyks met een beurs van 6000. dukaten geven.
plaats, die anno 1552. in Turkfche handen geraakt
TELLEMARK, een landftreek in de provintie Ag- was, van de Chriftenen vruchteloos belegert, maar
den 12. Octob. 1716. met accoort verovert, en in
gerhus in Noorwegen.
T£tLKST,itad in 't bisdom Munfter aan deEmbs den Pailarowitichen vrede 1718. den Roomfchen
keyzer overgelaten.
in Weftphalen.
T E L T A U , kleine ftad in de Middel-mark-BranTEMIAN, koningryk en ftad in Nigritien in Afridenburg, 4 mylen van Berlyn , is 1711. tot den ca , tuiTchen den Niger en het koningryk Ganga^
grond afgebrand, maar tegenwoordig weer welaan- ra.
geboud, en zyn de hier groejende kleyne knolTEMIR C A P I , zie üerhent.
len wel bekent, die ook fterk naar andere plaatfen
TEMISTITAN, een groot landfchap in noord-A«
vervoert worden.
merica, dat de provintie Mexico en het zuydlyke
TELTAUSCIIE KREITSJS een diftrid van 50. dor- deel van de provintie Tkfcala tot de ftad de los
pen in de middel Marck-Brandenburg rondom Tel- Angeres incluis begrypt.
tau, die zich tot Berlyn toe uytftrekt , waar over
TEMMELLA , fterke ftad op een berg van dem
de prooft van Keulen aan de Spree altyd Infpector zelven naam in 't koningryk Marocco in Africa.
of opziender is. Deze kreits begrypt het land TelT E M P E , was in oude tyden een heerlyke landtau , en de heerlykheden Zoflcn en Teupits.
ftreek in het landfchap Theflalien, en wegens haat
T E L W A N , is een fchoon berg-ilot in Tyrol, 4. boiTchaadjen en daar door fpelende beken zo vermylen van T r e n t , waar by het vlek Worchen maaklyk, d n men naderhand dezen naam ook aan
legt.
andere luftige quartieren gegeven heeft.
TEME, rivier in Engeland, die zich tegen over
TEMPEEST, ZO noemt men op zee een hevige
Worcefter in de Saverne ftort.
ftormwind, die de baren ongeftuymig maakt.
T E M E N , TEMENDFUSTA, kleine ftad aan de MidTEMPEL, kleine ftad in groot-Polen by Meferits
delantfche-zee in de provintie Algiers, benevens een aan de Brandenburgfche grenzen f moet met Temgoede haven in Africa.
plin in de Marck niet verwart worden.
TEMENSKT , rivier in Circaffien in Azien, by deftad
T E M P E L - H E R E N , zie Bidder-Orde.
Terki, die zich in de Cafpiiche-zee ftort.
TEMPERAMENT, een bemiddeling of vergelyk,dat
TEMERARIUS, TEMERAIRE , een verwegen reu- tufTchen vyandlyke partyen getroffen word.
keloos menfeh.
TEMPERAMENT , is by de Natuur-kenners de geTEMES , rivier in het Bannaat van Temeswar in fteitenis van een ligchaam, of het zelve heet, kout,
opper-Ongaryen, die in het Wallachifche gebergte vochtig of droog zy. Men telt 'er vier byzondere
ontfpringt, voorby de vefting Temeswar loopt, en foorten van op , als Temperamentum Phlegmatizich by Panzova beneden Belgrado in den t)onau cum, Sanguineum, Cholericum, en Melancholicum.
ftort. Tegen over de ftad Titul loopt een kleine Temperamentum Phlegmaticum is koud en vocharm van deze rivier in de TheifTe, die de kleine tig , en heeft gemeenlyk de overhand by kinderen.
Ternes genaamt word.
Sanguineum is warm en vochtig , en word by dé
TEMESNA, provintie in 't koningryk Fez in Afri- jongelingen gevonden. Cholericum is heet en droog,
ca , tuiTchen de provintie Fez en het koningryk Ma- en regeert by volwaffe mannen. Melancholicum is
TOCCO gelegen, 't Is de befte provintie van dit ko- koud en droog, en is een plaag der oude luiden,
ningryk, die 40. grote fteden en 300. kartelen in Het eerfte van deze Temperamenten hitft tot kinzich begrypt.
derpoetfen, het twede tot liefde , het derde, tot
TEMESWAR, graaffchap of een bannaat in opper- toorn, en het vierde tot knorrigheid en gierigheid
Ongaryen,dat ten noorden aan het graaffchap Cho- aan: Zie het Natuurk. Woordenb.
nad en aan Zevenbergen , ten ooften aan WallaT E M P I , kleine ftad op het eyland Sardinien, ten
chyen *> ten zuyden aan den Donau, en ten wellennoorden gelegen.
aan de TheifTe grenft. Het begrypt benevens de
TEMPLIN , ftad in de Ucker-Marek-Bran den burg,
hooftftad Temeswar 970. fteden, vlekken en dor- 9. mylen van Berlyn, aan het meir Tolga , daar
pen , die alle na de verovering der ftad Temeswar de erf-verëning tuiTchen Brandenburg en Pommeren
in 't jaar 1716. onder de gehoorzaamheid van den 1528. vernieuwt is. Zy is van de Tempel-heren
Roomfchen keyzer gebracht zyn , en in geeftlyke geboud, en dryft tegenwoordig goeden koophandel
zaken het bisdom Czonad ingelyft, ook naderhand met hout op Hamburg.
in den PaiTarowitfchen vrede 1718. aan den RoomTEMPO , tyd, de recht© tempo, dat is, de befchen keyzer afgeftaan is»
quaamlte gelegenheid treffen. Temporiferen, zich
R r r n i
naar
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T E N E S , koningryk en provintie van het korringïiaar den tyd fchikken , of den huyk naar den wind
ryk Algiers, tuffchen de Middelantfche-zee en het
hangen.
TEN ABLE ,zegt men van een plaats, die een belege- landfchap Biledulgerid in Africa. De hooftftad en
veiling Tenes legt aan de Middelantfche-zee , en
ring uythouden kan.
heeft
een citadel benevens een goede haven.
T E N A I I L E , TANG-WERK, is een buytenwerk geTENESE, dé zeeboezem van Tenefe of Stagnone
lyk de hoornwerken , ' t welk evenwel in 't gemeen
van dezelve daar in onderfcheyden is, dat het in is een groot meir in Egypten in-Afrida, ten wetten
plaats van twe halve baftions van vooren maar een van de ftad Damiaten gelegen.
T E N E T , eyland van de provintie Kent in EngeMnnewaarts-fchietenden hoek tuflchen twe gezichtlinien of ttryken heeft. Een dubbele tang beftaat land , tullchen de zee en de monden van de rivier
uyt vier Facen en twe lange linien ,. die twe in- Stour.
TENGCHEU, beveiligde grote ftad in de provintie
waarts-en drie uytwaarts-fchietende hoeken maken.
De zy-linien &yn niet elkander parallel. Diergely- Xantung in China m Azien.
TENHENG , eyland naaft de Chineefche pro'ke werken worden meeft aan de loopgraven gehangen, wyl zy in der haaft opgeworpen worden. Zie vintie Xantung gelegen, en tot dezelve behorende,.
Op het zelve liet keyzer Chius 500. wysgeren brenWnkund. Woordenb,
TENEUR Y., goede ftad in Engeland in het graaf- gen , en op een gruwlyke wyze verworgen,
TENMARACHE, landfchap midden op het eyland
fchap Worcefter, aan de rivier Tu.
TENBY, bequame haven in Engeland, in Pem- Ceylon in 't koningryk Jafnapatnam , begrypt 5,
kerken en enige dorpen onder zich.
brockshire, word hedendaags weinig bezocht.
TENNA, T I G N O , kleine rivier in de Mark van
TENDA, graaffchap in Piemont, dat het graaffchap Nizza ingelyft is ,.en den hertog van Savoyen Ancona in 't pauslyk gebied, die kien beneden Fertoekomt. Het is taamlyk groot,, maar wegens de mo in de golf van Venetien ftort.
TENNEBERG , een berg-flot en amt in Thurin^
menigvuldige- en hoge. bergen niet zonderling bewoont. De hertog van Savoyen, Emanuel Philibert gen , 3. uren van Gotha, tegen het Thuringer-woud.
heeft het door ruyling aan zich gebracht. Dehooft- De daar onder leggende kleine ftadhiet Wakershauftad Tenda heeft een citadel, en niet ver daar van fen , en hoort benevens het Hot en amt onder Sadaan is een pas over de Alpen van den zelven xen-Gotha
TENNHNBACH, Ciftercienfer abdy in Brisgau,aan
naam.
TENBAYA, ACHAN ,. PHILIPPINE , een van de de rivier de Elts en het Zwarte-woud.
TENNIS, groot meir by den ooftlyken mond van
Philippynfche eylanden, de Spanjaarden toekomende , dat zeer vruchtbaar is, en ten zuyden van het den Nyl in Egypten in Africa, dat veel eylandea
heeft, op welker een de ftad/Tennis gelegen is.
eyland Lucon of Manille legt.
T E N O , T I N E , TEN.OS, HYDRUSIA , OPHIUSA 9 .
TENDRESSE, de tederheid, tere liefde.
TENDUC, koningryk, benevens een ftad in het een van de Cycladifche eylanden in den Archipel,
groot- Aziatifch Tartaryen , tuflchen de koningry- tuflchen de eylanden Micone en Andros.» Het hoort
ken China, Tangut en Jupia, wiens vorit zich 1644. de Venetianen t o e , en deszelfs inwoners zyn byna
alle Roomsgezint, maar de Turken hebben in July
gants China onderdanig rrfaakte,
TENEDOS, klein eyland van den Archipel , tuf- 1715. het zelve bemachtigt, op wie het de Venefchen het eyland Metelino en het naauw van Galli- tianen na een twedagige belegering in Aug. 1716.
poli, heeft 7. Duytfche mylen in den omtrek. Het weer herovert hebben. De hooititad van den zellegt 2, mylen van Trojen in Azien, heeft goeden ven naam is-volkryk,. en heeft een fterk Hot, daar
mofcadellen wyn, benevens veel koorn en andere de befte zyde koutten van den gantfehen Archipel
heerlyke vruchten ,ook een haven voor kleine fche- en Italien gemaakt worden.
TENREMONDE, zie Dtn der monde.
pen,. en hoort de Turken toe. r die. 'er 2... kaftelen
'TEN&IFT, grote rivier in 't koningryk Marocco
op hebben.
TENERIFA , het aanzienlykfte onder de Canari- in Africa, die zich in de Atlantiicl1e-2.ee ftort.
fche eylanden, en de refidentie-plaats des SpaanTENSIXA, een berg in Africa, die het gantfehö
fchen generaal-gouverneurs. Het is zeer vrucht- zuydelyke deel van de provintie Hafcora in het
baar, volkryk en welbeboud, maar og 't einde van koningryk Marocco beflaat,. en hy is een Ituk van
i e t jaar 1704 en het begin van 't volgende heeft de. den berg Atlas.
Pic de Tenerifa, die de hoogfte berg van de gantTENSTABT ,ftad en kreits-amt in de Thnringfche
fche wereld is, en by helder weer by de 80. my- kreits, den keurvorft van Saxen toebehorende Zy
len. in zee kan gezien worden, zo hevig vuur uyt- legt 2, mylen van Langenfaltza, aan de rivier Schamgeworpen, en zo fterke aardbeving daar door ver^ bach»
©orzaakt y dat veel duyzent inwoners door dat onTENTEN ? KRYGSTENTEN , zyn vertrekken van,
geluk omgekomen zyn. Daar iïaan z, grote ftedea zyldoek, leer of linnen, die met touwen uytgetop, Laguna en Oratavia, en een wat kleindereSta. fpannen worden, waar onder de officiers en foldaCraz, gelyk ook z. fchone havens by Oratavia en ten, als zy in 't veld leggen, huysveften.
Santa Cruz.
TENTERDEN, ftad in Engeland in de. provintie
TENERIFA, kleine ftad in zuyd-America in T e r - Kent, 50. mylen van Londen.
ïa Firma, niet ver van de plaats daar zich de rivieTENTEREN', bezoeken, beproeven, ook op de
«ea.Yan,S, Magdalena en s. Martha^verenigen.
groef ftellea, en iemand uytvorfchen.. Daar van
daan.

TEN. TEO. TEP. TER.

TERJ

SÖ>

daan tentamen, beproeving, dat by na zo veel als bouwen ] ook word zy voor een fleutel van Mof~
examen is, alleen met dat ondericheyd, dat wat covien gehouden.
TERMAPATAM , ftad in de landftreek Malabar ia
by het examen wydlopig gefchied in het tentamen
Ooft-Indien.,' z, mylen ten zuiden van Gannanor
in 't kort afgedaan word.
TENTUGAL, kleine ftad in Portugaal, in de pro- aan de zee,heeft een haven, en word aan delandzyde van een muur gedekt.
vintie Beira, niet ver van Coimbra.
TERMIA, eyland van den Archipel , daar men;
TEORRBGU, landfchap in Biledulgerid in Africa,
taffchen het koningryk Tripoli en de woeftyn Ber- warme baden vind.
TERMIGNON,kleine ftad turTchen Bramanten Ladoa.
TEPHILIM , to hieten de zwarte, fmalle en met nebourg, aan de rivier Are, in het graaffchap Mauenige knopen voorziene lere riemen, die de Joden rienne in Savoyen.
wanneer zy bidden willen , noodzaklyk om hun TERMINI, rivier in Val di Mazara in Sicilien,die
hooft en handen binden moeten, indien hun gebed zich in de Tyrrheeniche-zee ftort.
TERMINI,kleine ftad in Val di Demona,aanden
geen zonde zyn zal,
mond van de rivier Termini in Sicilien.
T E P L A , zie T'öpeL
T E P L I T S , zie Töplits.

T E R M I N I , TERMOLE , kleine ftad in het landfchap'

Capitanata in Napels, by den mond van de rivier
Taferno; ; zy is beveiligt,en heeft den titel vaneen
hertogdom , gelyk ook een bisdom , onder den aartsbiiTchop van Benevento behorende.
T E R M O , rivier op het eyland Sardinien, die niet
ver van Caftel Aragonefe in dé Middelantfche-zee
valt.
si
TERMODOON, rivier in klein Azien , waar aan
T F R A N I , zie Term.
TERBART, kleine ftad en haven op het eyland in oude tyden de Amazonen gewoont hebben.
TERMYN,IS de dag waar op men voor 't gerecht
Jura, 't welk een van de eylanden Wefternes by"
Schotland is. De zee.-engte van de wefllyke zyde moet verfchynen. Termyn hiet ook de ryd, wanneer men een zekere geldfom volgens affpraak o£
word de zeeboezem van Terbart genoemt.
TERBAT-NESS , zo hiet het voorgebergte in noord- contraéi betalen moet, gelyk by verkoop van landSchotland , dat zich turTchen de beyde zeeboezems goederen en huyzen gebruyklyk is , by welke geMurray en Tayneby de vieidehalve myl in de Noord- meenlyk de helft contant betaalt word, en de andere helft belooft binnen zekere termynen of paajen>
2ee uytftrekt.
1 ERCERA , eyland van de Atlantifche-zee , dat te betalen.
TERNA, een vlek niet ver van Anghiera in liet
16. mylen in den omtrek heeft, en overal met rotfen omringt is. 't Is het voornaamfte onder de ey- hertogdom Milaan, waarnaar het daar by leggende
landen Terceres en Azo> es, en word gemeenlyk meir genaamt word.
TERNATE, een van de Moluckfche eylanden in
het eyland van Jezus Chriftus vanTercera genoemt.
Hier groeit veel glaft, dat de roodverwers gebray- Azien, dat ryk is aan fpeceryen, inzonderheid aan
ken, en fterk van de Engelfchen en Hollanders ver- Nagelen. De Hollanders hebben hier enige forten*,,
voert word. De hooftftad hiet Agra, waar by de en de ftad Malayo, gelyk ook z. havens.
TERNATE, koningryk in Azien, 't welk het eyPortugezen een Reik kafteel en haven hebben. Zy
is het aartbeven zeer onderworpen , en haar biflchop land Ternate, Motyr en Machiam , als ook her
grootfte gedeelte van het eyland Gilolo begrypt. De
ftaat onder den aartsbiiTchop van Liflebon.
koning refideert te Malayo, fchoon de Hollandera
T E R C E R I S , zie Azores.
TERCLEUX, klein fteedje in Dauphiné in. 't land^ deze ftad bezitten.
TERNEUSE, klein eyland in 'tHollandfch VlaanGapancois.
TERDOPPIO, rivier in het hertogdom Milaan,die deren , benevens een vefting van den zelven naam*,
by Lago Maggiore (het Grote Meir) niet ver van tuffchen de armen der weftlyke Schelde.
TERNI , oude ftad aan de rivier Nam in 't her*»
Sefto ontfpringt, daar na door het Novareefche,.
Vigevanfche, en Lumellynfche gebied loopt, en togdom Spoleto ,.benevens een bisdom, in den keraan de gienzen van de provintie Pavia in den Po kelyken ftaat. Zy is anno 1703. door een aardbeving te enemaal verwoeft.
valt.
TERNIERE, een arnt of prefectuur m Savoyen^
TERGIVERSEREN, hiel in de rechten allerhande
yytvlucht zoeken, om een zaak daar door op te tulTchen het hertogdom van Geneve en. de Rhone
gelegen, waarin een kleyne ftad van den zelven*
houden: aarzelen.
naam iegt.
TER.GOVIST, zie Targowhko*
T E R N I N 3 grensvefting in het Windifche land by;
T E R Gouw 3 zie Gouda.
Ongaryen,
TER-HULPEN , zie Hulpen.
TER MOE, klein, eyland in de Ooft-zee , aan de:
T E R M , beveftigde ftad in Circafïlen in Azien, ïn
"t^ Moeras, aan de rivier 1 emenski, niet ver van de Zweedfche kuit van Bleckingen , niet ver van Ca-*
Cafpifche-zee. Zy hoort de Mofcoviters toe , en relshaven.
Tfca&ois, rivier 'm het Neerlands graaffchap Ar*de.Cz.aar heeft ze. van een Hollands ingenieur laten
Kr rx s 3.
"
tei^a*
T E R , RUSCJNO, rivier in Catalonien, die in het
Pyreneefche gebergte by Mont Louisontfpringt, en
zich boven ""Perpignan in de Middeiantfche-zee
Hort.
TERAMO, ftad in Abruzzo oltra in .Napels, benevens den titel van een vorftendom. Haar biflchop
ftaat onder den aartsbiiTchop van Civita di ChietL
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tois, die ïich te Hesdin met de rivier Canclie verT E R R A DI LAVORO , in een algemenen zin is
enigt. De omleggende landitreek hiet ook Ter- een van de 4. hooftprovincien des Koningryks Napels.
nois.
T E R NOOT, klein oud flot in de provintie van HolTERRA DI TACCO , ftad in 't koningryk Napels
land, niet ver van Leyden, 't welk de Heren Sta- in de provintie Abruzzo aan den berg Majella geleten 1725. gekocht hebben om 'er een tuchthuys gen, is in Nov. 1706. door een aardbeving te enevoor de Heydens en ander boos gefpuys van te ma- maal geruineert.
ken , 't geen evenwel noch niet ter uytvoering geTERRA F I R M A , of IL DOMINIO V E N E T O , is een
bracht is.
deel van de Venetiaanfche landen aan de AdriatiTERNOVA, oude Turkfche ftad aan de rivier Jan- fche-zee, dat ten weden aan het hertogdom Mitra in Bulgaryen, die een aartsbiffchop eneenTurk- laan , ten zuyden aan Mantua en Fenara, ten noorfchen Sangiac heeft, ook voordezen beveiligt was, den en ooilen aan de Ooftenrykfche landen grenft.
maar tegenwoordig in flechten ftaat is.
Het begrypt $. provintien, naamlyk het hertogdom
TEROUANE, een geilechte ftad in het graaffchap Venetien, Venetiaanfch-Lombardyen , de TreviArtois, waar van noch maar enige huyzen liaan, ger-Maik, het hertogdom Friuli, en Iftrien.
aan de rivier Lis, 3. mylen van S. Omer. Voor
TERRA FIRMA ofCoNTiNENS, hiet een valt land,
dezen was het een treflyke ftad, en had een bisdom, dat noch eyland noch aardtong is.
dat onder den aartsbiiTchop van Rheims behoorde.
TERRA FIRMA, NIEUW CASTILIEN, GOUD CA«
Het omleggende gebied word het Regale van T e - STILIEN, groot landfehap in zuyd-America, 't welk
rouane genaamt.
het verfte ten noorden legt, en ten noorden en ooTERRA ANTARCTICA,of AUSTRALIS INCOGNÏTA, ilen aan Mar del Nort. ten zuyden aan het land der
noemt men de 0nbek9n.de landen tegen den zuyd- Amazonen en Peru, en ten wellen aan M2r dé
Pool, en de gene die ondernomen hebben dezelve Zur en de Ifthmus van Panama, waar door het aam
te ontdekken, zyn of van honger geflorven,of van noord-America gehecht word , grenft. De Spande wilden verllonden. Alzo is ons niets daar van jaarden bebben 'er de volgende gouvernementen in:
bekent als wat aan de zee~kuit legt, en daar toe nieuw-Andaloufien, Venezuola, Rio de la Hacha,
worden gerekent het land van Nuits, de landen van S. Martha, Cartagena , Terra firma , eigentlyk zo
Concordia, van Quito en 'Ferdinand, nieuw-Zee- genoemt; Popayan , het nieuwe koningryk Granada
land , Carpentaria, en het 'land van Diemen, het en Paria. De goud-aderen zyn meelt uytgeput ,
land van den H. Geeft, en de Salomons eylanden. evenwel vind men 'er noch zilver, edelgefteentens
TERRA ARCTICA , of INCOGNÏTA SEPTENTRIO- en paarlen, en men noemt het dikwils goud-CaftiNALIS , noemt men het land dat by den noord-Pool lien.
legt, en waar in men Spitsbergen, nieuw-Zembla,
TERRA FIRMA, eigentlyk ZO genoemt, begrypt de
Groenland, nieuw - Denemarken , Eftotiland, en land-engte van Panama tuiïchen noord en zuydenige andere onbewoonde landen vind.
America, en een deel der kuit van Mar del Zur tot
TERRA AUSTRALIS SPIRITUS S A N C T I , zie <g#/V. aan het gouvernement Popayan.
TERRACINA, ftad aan de kuit van Campagna di
TERRAGONA, zie Tarragona.
Roma, 60. mylen van Romen in den kerkelyken
TERRAIN, kleine rivier op het eyland van Vrankftaat op een rots, benevens een Citadel, als ook ryk, die zich beneden Creil in de Oyfe ftort.
een bisdom. Haar- haven is onbruykbaar geworTERRANE, zie Terottane.
den , en word wegens de ongezonde lucht niet beTERRA NOVA, een groot eyland in noord-Ame*
JDezocht
rica in nieuw-Vrankryk Deze naam word ook aan
TERRACK,. flot met een diepe water gracht aan de eylanden in de Mar de] Nort, en in de golf van
de Ellecker brug in Ongaryen.
St. Laurens gegeven, waar van 'er 16. in getal zyn,
TERRA DEL FUEGO , berlaat uyt vele eylanden en die van de Franfchen in 't begin van de ióde
in zuyd-America, tuiïchen het Fretum Merasum en eeuw ontdekt zyn. De voornaamile daar onder zyn
Mtfgellanicum , die vol bollenen en bergen zyn, S. Jean, Cap Breton en Aflumtion, en daar dichte
evenwel vind men 'er ook vruchtbare valeyen in. by is de grote zandbank, die 150. Franfche mylen
De inwoners zyn ontrouw, barbaarfch, leven zon- lang is , en zich op enige plaatzen op 80. in de
der God of gebod, en zyn wit, maar beimeren hun breedte uytilrekt, ook hier en daar over de 15. voet
ligchamen met rode verf.
boven het water uytfteekt. Boven deze zandbanck
TERRA DE PATAGONS, ZO word van enigen het bevinden zich de bakkeljouw en andere vilïchen in
landfehap Magellanica in zuyd-America genaamt, zulken menigte, dat de fchepen qualyk tuiïchen haar
wegens de aldaar wonende wilde volkeren, die Pa- door kunen komen, en zy worden in September
en October gevangen. De Franfchen en Engelichen
tagons hieten, en zeer mismaakte voeten hebben.
TERRA DI LAVORO , provintie des koningryks hébben dikwils met de wilden zeer overhoop geleNapels, die ten wellen aan Campagna di Roma en gen , ook in oorlogstyden elkander de viflchery zeer
Abruzzo oltra, ten noorden aan Abruzzo citra en geruineert,gelyk in den laatftenSpaanfchen fucceffie
het graaffchap Molife, ten ooiten aan de Principati oorlog de Franfchen enige malen overgekomen is.
citra en oltra, ten zuyden aan de Tofcaanfche-zee De Franfchen hebben ook in den laatften oorlog de
grenft. Zy is zeer vruchtbaaar aan koorn en wyn% Engelfche plaatzen op dit eyland bemachtigt, maar
heeft veel gezondheids baden en 22. Heden,en Napels ze ook weer moeten verlaten. Eindelyk is het nevens de nabwrige eylanden in het Utrechtiche yrede hoo/tiU4 legt daar in.
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deiis-traftaat anno 1713» te enemaal aan Engeland fchen Admiraals, en dezelve moet de vloot met aï
haar toebehoren voorzien.
afgedaan.
TERSCHANAH KIAHIHASI , is de Luytenant van
TF.RRA NUOVA, kleine ftad in Sicilien, ten zuyden Turkfchen admiraal of captein Bafla.
cien van den oever van de Middeiantfche zee.
TERRA NUOVA, kleine ftad, haven en (lot, be- TERSCHELLING , zie Schelling.
TERSKOY-LEPORIE , landfchap in 't Mofcovifch
nevens den titel van een hertogdom aan de kult
van Val di Noto aan den mond van de rivier Ter- Lapland.
T E R T O L E N , zie Tolen.
ja nuova in Sicilien.
TERRA NUOVA, kleine ftad in Sardinien, aan de T E R T S , TURTSBURG of TÜRTSFELB , is eea
grote golf van Terra nuova, heeft een goede ha- veiling in Zevenbergen, die onder Croonftadt behoort.
ven.
TERUEL , kleine ftad in Arragon in Spanjen , daar
TERRASCONA, zie Tarascon.
TERRASSEN, hieten de verheve plaatzen in de de rivieren Guadalaviar en Alambra te zamen lopen,
benevens een bisdom, onder den aartsbiftchop * van
luft-tuynen, die met veel kunft gemaakt zyn.
SaragoiTa behorende. Zy legt aan de grenzen vas
T E R R E DE DIEMEN, zie Diewen.
Valentia en Caftilien.
T E R R E DES E T A T S , zie Staten-eyland.
TERVISO, marktvlek in Hifterryk, tot het graaf*
TERREIN BETWISTEN OF WINNEN, hiet wanneer
twe tegen elkander camperende of vechtende legers fchap Mitterburg behorende. Het heeft een rondea
hun uyterfte beft doen , dat den een den ander het fterken tooren, waar inde inwoners in oorlogsty•voordeel en de fituatie van de plaats afwinne, op den hun goederen bergen.
TER VUREN , luft-flot in Brabant, 2. rnylen va&
dat de tegenparty zich dan niet in t front uytbreyden,
of den ander wegens enige daar tuflchen leggende Bruflel in een woud gelegen.
TERWISCH , zie Targo-uuiskt*
enge paften, grachten, moeraflen, boffchen, heuT E R Z E R A , zie Terfera.
vels, &c. niet veel fchade toebrengen moge.
TERZEROL, is een. foort van halve piftolen of
TERRENEUF-VAARDERS, zyn ichippers die naar
Terre neuve varen , om daar de Morues of Bakke- fak-pofFers, die men by zich dragen , en in tyd van
nood zich mee verweren kan.
liauw te vangen.
T E R R E NEUVE , ISLE DE T F R R E NEUVE , een

T E R Z O , T E R C E , T E R S E , is een regiment krygs-

groot eyland van het landfchap Canada , by den volk van 3000. man, die de Spaanfche landen in
mond van den zee-boezem van St. Laurensin noord- Italien voor den koning van Spanjen moeten opAmerica. Het is 1504. het eerft van enige Franfche rechten en onderhouden,
viftchers uyt Normandyen ontdekt, en daar na we- TES CHEN, een erf-vorftendom in opper-Sileüen
gens den heerlyken vifchvangft meer en meer be- aan de Poolfche, Moravifche en Ongerfche grenroemt geworden. Dit eyland heeft veel havens, zen , voordezen den keyzer als koning van Bohewaar van zich de Engelfchen, Hollanders en Fran- .men toekomende, die evenwel het zelve in 't jaar
fchen bedienen, wanneer zy de viftchen, Morues 1722. den hertog van Lotteringen als een JÊquiv&genaamt, in derzelver buurt vangen. Hier hebben lent voor de vordering op het Italiaanfche hertogde Franfchen 2. kleine Colonien, naamlykPlaifance dom Montferrat afgeftaan en ter leen gegeven heeft*
en la Paye Trepafles. Meerder zie onder Terra Dit vorftendom is het vaderland der Heydukken,.
die grote heren tot hun dienft daar van daan ontMo va.
TERREPLAIN, is het opperfte deel van den wal, bieden. Naar dit vorftendom voert de gemalin vaa
die naar den binnenkant om de terugwyking der den Poollenen opper-kamerheer den vorft van Luftukken wat afhangt. Tegen de buyten-of vddzyde bomirsky den titeLvan vorftin van Tefchen^die zich
tegenwoordig te Dresden ophoud. De hooftftad T e heeft hy een borftwering.
TERRis,een van de eylanden Wefternesby Schot- fchen legt aan de rivier Elfe, heeft een fterk flot^,
waarop de oude hertogen van Tefchen gerefideert
land, dat vruchtbaar is, en een haven benevens een hebben, en heeft anno 1709. door 's keyzers genadeoud flot heeft.
een nieuwe Luyterfche kerk en fchool gekregen.
TERRITORIUM, hiet een ieders potentaats land Zy legt in een vruchtbare landftreek, is met muren*
en gebied.
torens, rondelen en diepe moeraflen omringt, en alT E R S A T T O , kleine berg in Dalmatien, waarop daar worden de goede vuurroers, Tefchinken genaar het gemene gevoelen de Engelen in het jaar naamt, vervaardigt. De ftad dryft goeden koop1191. het tigchel-huysje van de maagt Maria, waar handel op Polen en Ongaryen, en legt zó. mylen
In zy de groetenis van den Engel ontfangen had,zou- van Breflau en 13. van Cracou.
den van Nazareth gedragen hebben , het aldaar 3.
T E S I N O , grote rivier in Italien,, die op St. Gojaren en 7. maanden hebben laten ftaan, daar na thards berg ontfpringt, door Lago Maggiore loopt»,
weer opgenomen en naar Loretto gebracht, daar het en zich beneden Pa via in den Poo fto-rt.
2ich tegenwoordig noch bevind.
TESKEREGI-BACHI , is des groten-heers geheim*TERSAZ , oude ftad aan de Liburnifche-zee in fchryver.
Croatien, die eertyds den titel van een MarkgraafTESSEL, zie Texel.
fchap gevoert heeft, toen zy het huys Frangipanl
TESSET, groot landfchap in Biledulgerid in Afritoebehoorde, maar tegenwoordig komt zy het aarts- ca; het grenft ten noorden aan het koningryk Sm?,
huyfr van Ooftenryk toe.
en het landfchap Darha eaTafiletj, ten ooften aam
TÊESCRANA EMXNI* is de tuygmccftcr des Turk-
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de woeftyn 'Zanhaga, en ten weden aan de zee van T E T N A N G , heerlykheid aan de Bodei>zee? ba,
nevens een fteedje van den zelven naam, den graaf
de Canarifche eylanden.
TESSIN, kleine iftad in de heerlykheid Roftock, van Montfort toekomende.
jaan de rivier Rekenits, in het Mecklenburgfche.
TETSCHEN, ilot en kleine ftad aan de El v-e in de
T E S T , kleine rivier in Hantshire in Engeland, Leutmeritfche kreits in Bohemen , 4. mylen van
Dresden, en 12. van Praag, de graaven van Thun
die in de golf van Southampton valt.
T E S T , is in Engeland de eed, dien koning Hen- toekomende.
drik VIII. na dat hy den paus afgefneden had, het
TETTELBACH, zie Detielback.
«erft opgebracht heeft, en waar door men de leer
TETTENBUTTEL , dorp in het Eyderftadfche in
van het geeftlyk oppergezag des paufen , van de Holfiein, niet ver van Tönningen, daar de artykeTransfubitantiatie, aanroeping der Heiligen, en de len wegens de overgaaf der vefting Tönningen aan
Offerhande van de Mis verwerpt. Dezen eed moe- de kroon Denemarken 1714. ondertekent wierten alle de gene afleggen, en den koning de Supre- den.
iriaey of opperhoofdigheid over de Engelfche kerk
TETTE&OW, kleine ftad in 't hertogdom Mecktoe erkennen, die eer-amten bekleden willen, ge- lenburg, 5. mylen ten noordooften van Guftrow.
lyk ook de Lords eer zy zitting in 't parlement neTETUAN, zeer oude en volkryke koopftad , bemen. Onder de regering van koning Karel IL wierd nevens een kafteel in de provintie Tetuan in het
door een parlementaire acte befloten , dat ieder, koningryk Fez, aan de zee-engte van Gibralter in
die een opentlyk amt aangevaart had , 3. maanden Africa,op een fteenachtigen heuvel tuflcheni.groie
daar na het H. Avontmaal naar de wyze der En- bergen, omtrent anderhalve Duytfche mylen van de
gelfche kerk zou nuttigen,-en onder koningin Anna zee. Zy ftaat onder de gehoorzaamheid van den
is, na de vruchteloos-afgelope landing van den pre- keyzer van Marocco, en is de refidentie-plaats van
tendent in 't jaar 1707. op Schotland, dit noch mede den Bafla, die wel een onbepaalt geweld in zyn proin de Telt ingelaft, dat alle officianten ook dezen vintie oefFent, de luyden als flaven handelt, en hun
gewaanden prins afzweren moeten,
dikwils al hun goederen afneemt;maar daarentegen
TESTAMENT, is de uyterfle wil van een perfoon, zich ook getrooften moet,dat de keyzer hem weer
waar in hy belalt hoe 'er na zyn dood met zyn na- als een volgezoge fpons uytdrukt. De inwoners zyn
Mahometanen, behendig, dapper,elendig, arbeydïatenfchap zal gehandelt worden.
TESTEREN ,hiet in rechten een teftament maken, zaam, bruynachtig van verf, en dragen een groten haat tegen de Chriftenen. De vrouwsperfonen
of zyn uyterfte wil opftellen.
TESTÏMONIALES, zyn brieven die de vader Supe- moeten zich zeer ingetogen houden, en befchilderior een uyt zyn kloofter afgevaardigden munnik ren de aangezichten, handen en voeten. De ftratea
mee op de reys geeft, om hem te wettigen , dat zyn fmal, en de huyzen noch redelyk wel geboud,.
hyop zyn bevel de reys aangevaardt heeft, en werk- doch zo, dat de venfters niet op de ftraat, maar in
•Jyk een munnik of priefter van zyn voorgegeve orde de tuinen uytkomen. Beneden in het dal is een
kleine ftroom, die de vaartuygen tot naar Marïin
en kloofter is.
TESTON, een munt m Lotteringen, dié voor- een half myl van de zee brengt, daar de waren uytdezen 17. ftuyvers gegolden, maar nu op zo. ver- en ingeladen worden. De provintie Tetuan is een
brede landftreek aan de zee-engte van Gibraltar,die
hoogt is.
TESTON, zilvere munt jn Italien, die te Floren- zich in de lengte van Marmora aan den Oceaan tot
aan het gebied van Algiers, en in de breedte van
een 24. crazie of 3. paoli geld.
de Middelantfche-zee tot aan de rivier Cebu uytT E T , zie Ter.
ftrekt, en van gemelden Bafla beftiert word.
TETEURY, ftad in Glocefter in Engeland.
T E T U S , ftad aan de Wolga in 't koningryk CaTETE , hiet het hooft of de toppunt van een zaak,
bok die zyde op de munten, waar op de tronien fan in 't Mofcovifch Tartaryen, zy is van hout geliaan, daar in tegendeel de andere zyde Ie revers boud, en in plaats van muren met ftaketfds omof het ruggeftuk genoemt w7ord. A la tête de 1'Ar- ringt.
mee, zegt men van een veldheer, wanneer hy zich
TÊUCHERN, fteedje in de Thuringer kreits , tufaan het fpits van 't leger ftelt. Tete maken tegen fchen Weiflenfels en hoog Möltzen, de heren Lohr
den vyand, hiet den zelven onder de ogen gaan, fen toekomende.
en hem aangrypen.
TEVERONE, ANIO, rivier in Campagna di Roma
T E T E A TETE , van aangezicht tot aangezicht, in den kerkelyken ftaat, die zich boven Romen in
word van 1. pevfonen gezegt, die zeer dicht by el- de Tiber ftort.
kander ftaan, en malkander de waarheid droog in
TEVFRTON, kleine ftad in Devonshire 9 aan de
*t gezicht zeggen.
rivier Ex in Engeland.
T E T * DU PONT , is een fchans die men by de
TErwFFENBACH,flot en heerlykheid in opper-Stierbrug over een water opwerpt, om voor den vyand marken, 2. mylen van Murau.
onder het canon van die fchans te kunnen wyTEvioiDftLE, provintie in zuyd-Schotland, waar
ken.
door de rivier Teviot loopt, en die anders ook het
TETERIN , kleine ftad in voor-Pommeren , 1. graaffchap Roxbourg genaamt word.
my! van Ancklam.
TEUPITS, kleine Had, heerlykheid, amt en (lot
TETISLA, Turkfche ftad en vefting in Servien in in de middel-Ma* ck-Brandenburg , dicht aan de
Oagaryen aan den Donau,
grenzen van neder-Lufatien, voordezen den baron

Schenk

TEU. TEW. TEX. TEY. TEZ.
Schenk van Landsberg toebehoort hebbende, maar
de koning van Pruiffen heeft het in 't jaar 1718. gekocht , en het word ook Schenckcn-Land genoemt.
TBUSCHNITS, een Bambergs flot, flad en amt in
Franckenland.
TEUSING , flad en flot in de Pilsner kreits in Bohemen.
T E Ü T E B E R G , T E U T S C H B U R G E R - H E Y D E , i n 't blS-

tlom Paderborn in Weftphalen , is die bofchaehtige landftreek, daar de beroemde held Arminius,
veldheer der oude Duytfchen , den Roomfchen veldheer Quintilius Varus benevens 30000, man der belle
Roomfche foldatery verfloeg , en daar door zyn
vaderland van het gedreigde juk van keyzer Auguftus bevrydde. Dit bofch begint VA 't ftift Paderborn, en ftrekt zich met een langen rey bergen door
het Lippifche, Ravensbergfche, Ösnabrugfche, Munfterfche en Oldenburgfche gebied uyt. In deeze
Ïandftreek heeft Carel de Groot 783. ook eenheerlyke overwinning op de oude Saxen behaalt.
TEUTSCH, zie Duits.
TEUTSCHBRODT, zie Duifrchbrödt.

TEUTSCHLAND, zie Duit f Mand.
TEUTSCH-MEISTER , zie Duitfch-meefter.

TEWKESBURY, kleine ftad in Engeland aan de
Saverne, daar de Avon invalt , in Gloceftershire ,
êiG wegens haar wolle-goed en moftert beroemt is,
Zy heeft zitting en ftem in 't parlement
T E W O T , TEVOOT, rivier in zuyd-Schotland, die

zich te Barwyk in de Duytfche-zee ftort.
TEXEL, TESSEL , klein eyland in de provintie
Holland, tuflehen de Duytfche-en de Zuyder-zee,
10. mylen van Amfterdam. Het word door dezeeengte Marsdiep van Noordholland gefcheiden, is met
een fterk kafteel voorzien, en heeft een grote en beroemde ree, waar in de fchepen veylig leggen;gelyk zy
ook de bergplaats der Hollandfche ooriogs-fchepen
Is, en daaglyks veel andere fchepen hier in en uyt
lopen.
TEXEL , eyland op de Mar del Nort aan de kuft
van Nieuw-Yorck in noord-America: het word tegenwoordig van de Engelfchen bezeten.
TEYA , rivier in Moravien , die het van Ooftenryk fcheyd, en zich by Ravensburg in de Morau
ftort.
TEYDA,zeer hoge berg ®p het Canarifche eyland
Teneriffa by Africa.
TEYDER-AA, rivier in de provintie Letten in Lyfland, die zich in den Rigaafchen zeeboezem ontlalt.
TEYLINGFN, luftflot in Holland, tuflehen Leyden en Haarlem, waar op de grootmoeder van koning Willem III. van Engeland in haar weduwenüaat gewoont heeft, en 1675. geftorven is.
TEYN, flot aan de Muldau in de Bechiner kreits
in Bohemen.
TEXA , hooftftad van de provintie Chaus in het
koningryk Fez in Africa, daar de koningen van Fez
aomtyds refideren.
T E Z E , kleine rivier die in de Marck-Brandenfeurg ontfpringt, en zich by Hizacker in de Elve
ontlaft.

TEZ. THA. THE.
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TEZEUCO, flad in de provintie Mexico, aan den
ooftlyken oever van de zee van Mexico in noord»
America. Zy is de hooftftad van een wyd uytgeftrekt gouvernement.
THABOR, beroemde berg in Galilea, by het gn>
te veld Efdrelon, voordezen in de ftam Sebulon gelegen , waar op de veihccrlyking van den Heyland
gefchied is.
THABOR, zie Tabor.

THALMESSINGEN, fraay marktvlek in het mark*
graaffchap Anfpach , daar de Joden een fynagoog
hebben.
THALUNDER-EYLAND, zie laiundheim.

T H A M E , itad in Engeland in Oxfordshire , die
van de rivier Thama omringt word, en over dezelve een brug heefr.
THAME, zie Dahme.
THAMES, zie Theems,
THAMSBRUCK, zie Thomasbmch.

THANET , klein eyland in Engeland op de kuft
van Kent, daar de rivier Stoure in zee valt, 't 1$
zeer vruchtbaar, en heeft omtrent 8. mylen in de
lengte en 4. in de breedte.
THANHAUSEN, zie Tanhaufen.
THANN, of DANN, ftad in Sundgau, aan de ri«

vier Thura, heeft een fterk flot op een berg , de
Engelsburg genaamt. De voorftad Kettenhach legt
reeds in de opper-Elfas, daar by is de berg Rang *
waar op de koftlyke Rang-wyn groeit. Zy hoon
tegenwoordig de kroon Vrankryk toe.
THARANDT , oud berg-flot en daarby gelegen
woud aan de Weiferits, tuflehen Dresden en Freyberg in Meiflen, anderhalve myl van Dresden, benevens het daar onder gelege marktvlek, Granaten
genaamt.
T H A U N , DAUN, kleine beveiligde ftad in de neder-Palts op den Hondsrug, tuflehen Kirn en Monfingen , daar de rivieren Simmern en Nahe te za*
men komen, benevens een graaflyk berg-en rcfldentie-fiot op een hogen berg, de Wild-en Rhyngraven van Thaun toekomende.
THAUS , TAUSCH , T U S T A , DOMAZLICZE, ftad

in de Pilsnerkreits, in Bohemen, aan de rivier Waton, 3. mylen van Glatow. Niet ver daarvandaan
is het meir Baby Ion, van anderen de Boheemfche
Vyver genoemt.
THEACO, eyland in de Jonifche-zee,tuflehen Cephalonien, en de eylanden S. Maura en Curzolari
gelegen, %waar op men een ruyme en veilige haven
benevens enige dorpen vind, welke van luyden bewoont worden, die uyt de naburige dorpen verdreven- worden. Zy hebben een capitein onder zich,
die hun gefchillen beflift, en van de republyk Venetien beveftigt word, In oude tyden wierd dit
eyland Ithaca genaamt , daar Uiyfles koning over
was.
THEANO, zie Tiano.

THEATER , is een fchouwplaats waar op allerhande treur-bly-en klucht-fpelen , gemeenlyk voor geld,
vertoont worden. Men noemt ook in een byzonderen zin dat land een theater van oorlog, daar een
paar legers tegen elkander oorlog voeren, of dezetel des oorlogs overgebracht is.
Ss ss §
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THEATYNEN, zyn munniken en reguliere klerken
te Romen, die geen vafte inkomften bezitten, en
hun oorfprong van Johannes Petrus CarafFa in'tjaar
1524. genomen hebben, die het bisdom van Chieti in 't Napelfche gebied, dat in 't Latyn Theate
genoemt word, bezeten, maar het zelve vrywillig
verlaten, en zich in een woeftyn begeven heelt,
maar eindelyk onder den naam van Paulus IV. in
het jaar 1555. tot paus verkoren wierd. Zyn navolgers wilden naarhet voorbeeld der Apoftelen niets in
eigendom bezitten, maar zich met dat gene vergenoegen , wat hun van anderen gegeven wierd. Zy
hebben zich in groot aanzien gebracht , ook veel
geleerde luyden onder zich gehad, en te Parys heeft
de cardinaal Mazaryn hen ingevoert,daar een huys
voor hen gekocht, en in zyn Teftament, 100000.
daalders tot opbouw van een kerk vermaakt. Hun
kleding is zwart, en daar door alleen van de Jezuiten kleding onderfcheyden , dat .zy witte kouften
en fchoenen dragen.
THEBEN, flot en pas in Ongaryen, naar de kant
van Presburg gelegen.
T H E S E S , TIVA , STIVES, THEB/E , ftad aan de

THE. THÏ.
lyk de regering voert, gelyk by de Joden in het oude Teftament gefchiedde, eer zy van den profeet
Samuel een koning begeerden.
THEOLOGI , THEOLOGANTEN , zyn luyden die

zich op dewetenfehapvan hetGoddelyke woordt en
de verklaring van de Geloofs-Aitykelen toeleggen 3
en deze wetenfehap word by de geleerden Theologie genaamt. Zie Nat, Lex. of Woordenb.
THEOPIXU , ftad in de provintie Chiapa in nieuwSpanjen in noord-America,daar veel paarden voort»
geteelt worden.
THEORIA, zie onder Fraxis.
TKEPHILIN , zie Tephiltm,

THERICK, ftad en ilot in 't Mofcovitifch koningryk Aitracan in Azien.
THERIS , voorname Benediktyner abdy in Franckenland aan den Meyn over Zwynfurt , 5. mylen
van Bamberg.
THERM/E, hieten eigentlyk warme baden , maar
in oude tyden hebben verfcheyde fteden , waar in
warme baden gevonden wierden, dezen naam gevoert. Zie Natuurk, Woordenb.
THERMIA, eyland in den Archipel, tegen de Europeefche grenzen , benevens een fraaie ftad van dtn
zelven naam, en- verfcheyde gezondheids bronnen
aan de kuilen.

rivier Ismen in Livadia in Griekenland. In oude
tyden was deze ftad een beroemde republyk van
Griekenland, die onder haar veld-heer Epaminondas zeer in aanzien aangroeide, maar na deszelfs dood
THERMOPYL^, BOCA m L U P O , een naauwe pas
weer vervallen is, en tegenwoordig niet anders als van .den berg Banima in Griekenland , waar door
een Turks dorp is. Daar zyn noch verfcheyde men uyt ThefTalien in Achaien komt.
fteden in Azien en Africa die den zelven naam van
THESPIA , ftad fin Griekenland in het landfchap
Thebe voeren.
Bscotïen, is hedendaags maar een Hecht vlek , en
T H E E , is een Oofterfche plant, wiens gedroogde komt de Grieken toe.
bladeren met hopen uyt China en Japan door de
THESSALIEN , groot landfchap in Griekenland, heel
Hollanders naar Europa gevoert, en nu in alle lan- met bergen omringt, waar door het ten noorden
den menigvuldig gedronken worden. Deze thee van Macedonien, ten weften van Epirus , en ten
houden de Chinezen voor een H. gewas, wyl de- zuyden van Livadia gefcheyden word , maar ten
zelve naar hun gevoelen alle ziektens weerftaat, en ooften grenft het aan den Archipel. Het hoort de
door haar innerlyke krachten de gezondheid der Turken toe, en word hedendaags Janna genaamt.
menflchen onvergelyklyk bevordert. Deze en de 't Is vruchtbaar van lekkeren wyn , citroenen , oranEuropeanen laten de bladen heel, maar de Japon- je-granaat-appelen , amandelen en olyven : de inïiezen verbryzelen ze tot een poejer. Zie Natuurk. woners zyn fchone menflehen, en meeft den ChrifWoordenboek,
telyken Godsdienft toegedaan.
T H E E I G H T , zie Alney.
THESSAIONÏCA, zie Saloritchi,
THEEMS , zie Teems,
THETFORD ?ftad in Engeland in de'provintie Nor»
THEMA COELI, word by de Nativiteit-ftellers de folek, aan de beyde rivieren Thet en Oufe , die

gedaante van den hemel en de geftarntens genoemt,
zo als 2e by het geboorte-uur van den genen ,
wiens geluk en ongeluk men uytvorfchen wil, geweeft 2$,
THEMAR , kleine ftad en amtin her vorftlyk graaffchap Henneberg, aan de rechte hand van de Werra , de erfgenamen van den hertog van Saxen-Römhild toekomende.
THENGEN, een onmiddelyk vorftelyk graaffchap
In Zwaben, in het graaffchap Nellenburg, den vorft
van Auersberg toekomende, die het anno 16Ó4.gekocht heeft, en deswegen op de Zwabifche kreitsdagen de naafte plaats aan Hohenzollern-Sigmaringen
genomen.
THENGEN, flot en fteedje, is de hooftplaats van
gemelde graaffchap, anderhalf myl van Schaf haufen
en 2. van Waldshut gelegen.

twe gedeputeerden in 't parlement zend.
THEZA, kleine veiling des koningryks Marocco,
tufTchen de fteden Fez en Mequinez in Africa.
THIAKI, DOLICHA , klein eyland van de Grickfche-zee, op de golf van Patraflb, is 20. Itahaanfche mylen lang en 2. breed, en daar ft aan enige
vlekken o p , als Oni, Vathi en Oxia, die van enkele grieken bewoont worden.
THIBET, ToBBAT,koningrykin groot-Tartaryen
in Azien.
THIEL , zie Tiel.

THIELE, caftelany in het vorftendom Neufchatel
in Zwitzerland , waar van de Meyery de la Cofte
afhangt.
THIELT , kleine ftad in Duytfch-Vlaanderen.
T H I E N E , fraaje ftad benevens een vicary , niet
ver van Vicenza in het Venetiaanfche landfchap ViTHEOC&ATIAJ is eea ftaat waar ia Godonmidde- centino, P e vicary aldaar is een van de fterkfte,
nade-

THÏ. THO:

THO. THR. THÜ.
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nademaal zy 21, plaatzen onder zich heeft. De gra- van 't pauflyke vonnis, by hun mening volharden,
ven van Porto hebben daar een zeer fchoon paleys maar ook tegens hun tegenparty deswegen een
en lufthof.
groten haat voeden. Zie Onbevlekte Ontfankenis dtr
T H I E N E N , zie Tïrlemont.
H. Maagt Maria.
THIERASCHE, zie Tierafche.

THIERBACH, klein ambacht in Voogtland, den
markgraaf van Bareuth en tot het fteedje Lichtenftein behorende.
THIERENHAUPTEN , een Benediktyner munniken
kloofter, aan den Aich, in opper-Beyeren.
THISRENSTEIN, gemeenlyk Dienftein genoemt,
kleine ftad , kloofter en flot aan den Öonau, in
neder-Ooftenryk, een myl boven Stein.
T H I E R S , T H I E R N , fteedje aan de rivier Durolle,
in Auvergne, in Vrankryk.
THIERSHEIM , klein vlek in het Markgraaffchap
Culmbach, den graaf van Bayreuth toekomende.
THIERSTEIN , een Franckifch markt-vlek , tusfchen Wonfiedel en Eger, daar byna alle inwoners
pottebakkers zyn, en jaarlyks veel duyzent fchotels
en kannen maken, die door gants Duytfland vervoert worden.
THIERSTEIN, flot, fteedje en voordezen eengraaffchap, nu een grote voogdy in Zwitzerland , het
Canton Solothurn toekomende.
THIERSTEIN, inOoftenryk, zie Thlerenftem,
T H I E S T ^ D T , kleine Deenfche ftad, die tot het
ftift Alburg in noord-Jutland behoort.
THIONVILLE, DIEDENHOVEN , ftad aan de Moe-

zel, waarover een brug gaat, in 't hertogdom Luxemburg , 3. Franfche mylen van Mets: zy is klein
en zeer fterk, en hoort tegenwoordig den keyzer
toe.
THISLEWOOD , ftad in Engeland, in de provintie
Middlefex aan de Teems, 8. mylen van Londen.
THoissi,ftad in 't vorftendom Dombes in Vrankryk, aan de rivier Chalarone, niet ver van deSao11e, die goeden koophandel met linnen dryft.
THOLOSA, fraaje ftad in de Portugeefche provintie Alentejo.
THOMASBRUCK , THAMSBRUCK , kleine ftad en

THONAUSTAUF , zie Donauftatif,
THONAUWERTH, zie Donauwerth.

THONAWECZ, fterk flot in opper-Ongary en aan
dePooifche grenzen.
THONE, kleine ftad aan de rivier Tier, benevens
een klein gebied van den zelven naam f in het hertogdom Genevois in Savoyen.
TKONGCASTER , welgeboude ftad in Engeland, ïrt
de provintie Lincolnshire,
THONON, hooftftad van het hertogdom Chablais
in Savoyen, aan het meir van Geneve gelegen.
THOREN, vorftlyke nonnen-abdy aan de Maas In
Gelderland , niet ver van Stevenswaart , tot het
Roomfche ryk behorende. Den 31. Maart 1717.
wyierd de Princes Chriftina Francifca van de PaltsSultsbach tot vorftin en abdis van dit kloofter verkoren.
THOREN, grote koninglyke Poolfche ftad aan de
Weixel, waar over aldaar een brug legt , in het
waywoodfehap Culm in 't Poolfch-PruiiTen , ii.myh
van Dantzig. Zy word in de oude- en nieuwe-ftad
verdeelt, en heeft een beroemt Luytherfch Gymnafium, en de inwoners zyn ten dele Luytherfch,
ten dele Roomfch-gezint. In 't jaar 1645. wierd
hier het beroemde "Colloquium Charitativum T h o runenfe of de vriendelyke Thorenfche byeenkomft,
gehouden, tuffchen de Roomfche, Luytherfche en
Gereformeerde Godsgeleerden, die evenwel zonder
vrucht afliep. Zy wierd 1703. door de Zweden
verovert, en haar veftingwerken geflecht, in 's gelyk anno 1708. en 1710. zeer van de peft aangetaft,
en is in 't jaar 1724. door de harde executie, aldaar
door de Polen tegen de Luyterfchen over een voor
afgegaan oproer gehouden, zeer berucht geworden,
en heeft voornaamlyk de Proteftantfche hoven in
grote beweging gebracht.
THORNA, THORENBURG, zie Torda.

THORNOBFRY, ftad in Gloceiter in Engeland.
amt in Thuringen aan de Unftrut, hoort den herTHORS-AA , een der voornaamfte rivieren van
tog van Saxen-Weiflenfels t o e , en legt een uur van
Jutland, die zich zuydwaarts in de zee ftort.
Langenfaltza.
THOTLIPSCHA ,-kleine ftad en hoog flot in opperTHOMAS-SCHWER, kafteel in neder-Ongaryen, 1.
Ongaryen.
myl van Gran.
T H O U , flot in Champagne, waar naar een beTHOMISTEN EN SCÓTISTEN, zyn in de RoomsKatholyke kerk 1. gants tegenftrydige gezintheden. roemt gedacht den naam voert.
THOUARS, kleine ftad aan de rivier Toue in PoiDe Scotiften hebben den oorfprong van Johan Duns,
genaamt Scot, en deze leren dat de H. Maagt zon- tou, benevens een fchoon flot Zy heeft den titel
der zonden ontfangen en geboren is, welke mening van een hertogdom, en hoort het huys Tremouille toe.
de Francifcaners en Jezuiten toevallen. Het hooft
THOULOUSE, zie Touloufe.
van de Thomiften was Thomas Aquinas, en deze
THSACIA, zie Romania.
leren dat de Maagt Maria wel ter degen in zonden
THRAPSTON, ftad in Northampton in Engeland.
ontfangen en geboren is. Deze ftryd heeft in de
THRUST, ftad in Yorck in Engeland.
Roomfche kerk over de 300. jaren geduurt, en de T H U I N , kleine ftad aan de Sambre, ter rechter
pauzen hebben de uytfpraak zo lang het doenlyk hand, in het bisdom Luyk.
was te rug gehouden , dewyl zy geen van deze
T H U L E , zie Xfland.
machtige fa&ien voor 't hooft ftoten wilden. EinTHUM , oud berg- vlek by Wolckenftein in dé
delyk heeft paus Alexander VIL anno 1684. het Aartsbergfche kreits, een myl beneden Annaberg,
vonnis ten voordele der Scotiften uytgefproken , den heer Rudolf van Schönberg te Gelenau toekowaar over zich de Thomiften of Dominikaners ge- mende.
weldig gëergert hebben, en niet alleen in weerwil
THUM , kleine ftad in 't bisdom Luyk,
Sssssi

THUN,
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THU.

THU. THY. TïA. TIB, TIC.

T H U N , ftad en flot in Zwitzerland in het Canton van Saxen-WeilTenfels behoren de nieuwe fchriftzaten*
Bern, benevens een voogdy, die door een fcliuk- en de ambachten Weiffenfels, Langenfaltfa-, Sanheis uyt den groten raad van Bern geregeert word. gerhaufen , WeiiTenfee, Freyburg, Eckartsberg ea
Niet ver daar van daan is de Thuner-fee, waar door Saxenburg. Den hertog van Saxen» Zeits behoorde
voordezen de Bailluage Thuringen , benevens de
de Aar vliet.
THUN , een oud vryheerlyk , maar nu graaflyk amten Tautenburg en Frauen-Priefnits, maar ftaat
geilacht in Bohemen y. 't welk ook aldaar zyn goe- zedert de dood van den hertog, anno 1718. voorderen heeft, en onder anderen de heerlykheid Clö- gevallen, onder keur-Saxifche heerichappy.
THURING^CH-TAMBACH, zie Ttmbach.
fterle in de Satzer-kreits bezit. De voorgaande
THURN, berg-fiot en heerlykheid in neder-Ooaartsbiiïchop van Saltsburg was uyt dit graaflyk geftenryk aan de Stiermarkfche grenzen, 5. mylen van
ilacht gefproten.
THUNGEN,kleine ftad en flot in Klettgau inZwa- Wenen.
T H U R N , flot en heerlykheid in neder-Crain, dea
ben , de graven van Hohenzollern toekomende. In
Franckenland, twe en een halve myl van Wurts- graaf van Gallenberg toebehorende.
THURN AM HART , een enigfins fterk flot en
burg, leggen ook een heerlykheid en 2. kartelen,
die den naam Thungen voeren, aan de Where, heerlykheid in neder-Crain , n . mylen van Laywaar van het eene de burg genaamt word, en het bach, den vorft van Auersperg toebehorende.
THURNAU, kleine ftad in Franckenland, 2. mylen
andere het itamhuys des vryheerlyken geüachts van
van Bareuth, en 5. van Coburg ,.den graaf van Giech
Thungen is.
THUN L'E v F. QUE, flot aan de Schelde in het graaf- toekomende.
THURNIG, flot en heerlykheid in Middel-Crain* 3.
fchap Henegouwen, tuffchen Cambray en Valenmylen van Laybach, waar by de rivier Igg ontciennes.
T H U R E N , W A L D - T H U R E N , is een keur-Mentfifch fpringt>
THURN UNTER NEUBURG , flot en heerlykheid
fteedje in Franckenland , aan de rivier' Enter, in
in opper-Crain, 2. mylen van Crainburg. Niet ver
het Odenwald.
THURINGEN , landfchap in de opper-Saxifche daar van daan legt het vervalle flot Neuburg.
THUS , ftad in de provintie Chorazan in Perzieu
Ireits, dat ten ooiten aan MeiiTen, ten noorden aan
het vorftendom Anhalt, ten wellen aan Heften en in Azien.
T H U S , een keur-Trierfche ftad in Weiterryk.
bet Bronswykfche, ten zuyden aan Franckenland
THUSCIA, zie Tojcamn.
grenit. Het heeft velerly heren , evenwel bezitten
THYATIR A , TYRM , oude en redelyk grote Turkde hertogen van Saxen van de Erneftynfche linie
het meefte, ook heeft de keurvorft van Ments het fche ftad in Azien in Natoliën.,, aan de rivier Sata*
EisfeJd en de ftad Erfurt daar in. Onder de graven bat.
THYE , kleine ftad en amt in het landfchap Fau*
£yn die van Mansfeld, Zwartsburg en Stollberg aanmerkenswaardig. 't Is een Berg- en bofchachtig cigny in Savoyen in Italien.
THYRSO, TORSO, de grootfte rivier in Sardinien^
land, maar daar by doch vruchtbaar, heeft by de 2000.
dorpen. In 't jaar 1708. heeft keur-Saxen op den die zich in de golf van Oreftagni iiort,
T i AKI, zie Thiakh
jyksdag te Regensburg benevens 3. andere Hemmen
T I A N O , T H E A N O , kleine ftad in Terra di Lavoro
ook de oude ryks-item wegens dit landgraaffchap
beginnen te zoeken, en ernftig verlangt daar toe in Napels, benevens een bisdom, onder den aarts*
geadmitteert te worden. Maar de hertogen van de biftchop van Capua ftaande, als ook den titel van
Erneftynfche linie hebben verfcheyde zaken daar te- een vorftendom, dat de tegenwordige keyzer Karel
gen ingebracht, en alzo is de zaak noch niet afge- VI. in 't jaar 1709. den generaal veld-tuygmeefter
en onder-koning van Napels Wirich Philips Lauren*
daan.
THURINGS-BREITENBACH , markt-vlek aan het tius ? graaf van Daun, wegens zyn beweze trouwe
Thunnger-woud , een uur van Koningzee r den dienften gefchonken heeft. Voordezen hoorde het
den Spaanfchen hertog van. Medina-Sidonia toe.
vorft van Zwartsburg toekomende,
THURINGSCHE KREITS., is een deel van het keur-

vorftendom Saxen en deszelfs ingelyfde landen,daar
van behoren onder den keurvorft de oude fchriftfatige ridderfchap en het fteedje Tenftadt, daar een
kreits-amt aangelegt is, verder het fchool-amt Pforta, de Coraimandery Griefitadt , en het Saxifche
aandeel van de voogdy Treffurt; ook de vorftenen
graven van Zwaitsburg wegens de ambachtenEbekben, Kölbern en Göringen; de graven van Stollberg wegens het amt Roila; de graven van Mansfeld van het gefequeftreerde Saxifche deel wegens
de ambachten Artern ,. Bornltadt, Leiningen, de
voogdy Rammelburg , Waldeck, En dor f en Eifleben, zo veel daar van onder Saxifch gebied legt;
de graven van Hohenlohe wegensBlanckenhayn,en de
helft van de heerlykheid Cranichfeld. Den hertog

TIARA VAN DEN PAUS , is een muts of myter,

waarom 3. kronen van maflief goud leggen , en wel
de eene boven de andere als cirkels. Deze kronen
zyn gants met edele gefteentens bezet, en met een
kloot versiert,.waar boven een kruys, en aan weerskanten hangt 'er een lint van edele gefteentens af.
T I B E R , zie Tyber.

T I B E T , koningryk in grooc-Tartaryen, dat ten
ooften aan Tangut en Catay, ten weften aan Usbeck, ten noorden aan woeit-Tartaryen , en ter*
zuyden aan étn In dus- grenft. Het begrypt veel andere provintien onder zich, en deszelfs inwoners
zyn Heydenen, fchoon zy daar niet voor gehouden
willen zyn, en hebben een groten haat tegen de
Mahometanen.
TICINO , zie Tefinff,

TIC. TID. TIE.

TIE. TIG. T M . TIL,
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TïCKHAti, kleine ftad in Engeland, in de! pto- en waar onder de barrevoeters, capucynen en rerintie Yorckshire.
colets behoren: de ide zyn de nonnen van S. Clara;
T i c o u , ftad, benevens een goede haven op het de 3de perfonen van beydely gellacht, die zich niet
eyland Sumatra in Azien, den koning van Achem altyd aan de geeftlyke klooiter-verrichtingen kuntoekomende.
nen overgeven, maar in de wereld blyven moeten*
'IiDONE, rivier in het Milaneefche, die in het en evenwel in een broederfchap te zamen treden,
graaffchap Robbio ontfpringt, en niet ver van Pia- Zy dragen op zekere tyden een graauw fcapulier er*
cenza in den Poo valt.
gordel onder hun klederen, en.nemen een by zonT I D O N E , VAL DI T I D O N E , een dal in het her- dere regel der Francifcanen in acht , die hun .de
togdom Piacenza.
Roomfche pauzen bekrachtigen. Zy veidcltn /.ich
T I D O R , koningryk, en een van de ware Moluc- in 4. provintien, en hebben meer als 60. kiooiters,.
kifche eylanden, dat ryk van fpeceryen is. De Hol- worden ook in Vrankryk naar een kloolter Piquélanders bezitten het tegenwoordig, en hebben enige puce aan de voorftad St. Antoine te Parys door den
bank Piquepuces genoemt. De Franfche koningin
forten daar op.
Maria Therefia, gemalin van Lodewyk XIV. was
TlEFFENBACH, Zie Be&deCZ,.
T I E L , T H I E L T , kleine beveiligde ftad aan den in haar leven Superiorin van dit genootiehap, ennoordlyken oever der Waal in deBetuw,in de pro- placht den feeft-dag van de orde, die op Ste Elbavintie Gelderland. Hier van daan heeft de Tieler- beths dag valt, altyd met haar geeftlyke zutlers en
waardt zyn naam,die tuffchende Waal en deLinge andere perfonen, die hier toebehoorden,in de kerk
der barrevoeters te Parys by te wonen.
legt.
_
TIEVNDRIA , groot amt in de Zweedfche proTIEMNING , grote ftad en gebied m de Chineevintie Upland, waar onder tien kleine amten behofche provintie Peking in Azien.
TIENCHEÜ, ftad in de provintie Quanfi in China, ren.
T I E X E , berg in de provintie Suchuen in China*
%y hoort den koning von Tunquin toe.
TIENCHO, berg in China in Azien, waar op des waar op men een byzondere foort van ftenen vind y
nachts een vuur, dat van ver als gioeyende kolen die in 't vuur gloeyent gemaakt yier uytleveren,
fchynt, gezien word, 't welk de eenvoudige inwo- dat goed tot fabels en degens is.
ners voor zeldfame ilangen of fpinnen houden.
T I G L Ï O T T O , abdy aan de grenzen van hetMarkgraaffchap Spigno, in het landfchap Aqui, in hef
T I E N D E N , zie beam&.
hertogdom Montferrat.
TIENEN , zie lïrlemont.
TIEN-GERICHTEN-BOND, is een landfchap of dal

in Graauwbundterland, tufichen den Rhyn en T y rol, dat uyt tien gemeentens of fteden en vlekken
beftaat. Midden in het dal op het flot Caftell woont
een Ooftenrykfche landvoogt. Deze landitreek word
anders in 't gemeen de Prettigow genaamt.
TIEN-GERICHT Ï E VENETIEN, velt vonnis over
de leengoederen en de misdaden die daar toe behoren , als Felony, enz. en kondigt het vonnis in naam
van den Doge af.
TiENiTs,een ryk Benediktyner kloofter in kleinPolen, 2. mylen van Cracau.
TIENLIQUE , koningryk op het Schier-eyland van
Indien aan deeszyde van de Ganges, in 't koningryk Bisnagar in Azien. De hooftitad hiet ook Tienlique.
*TiENNE,rots in China in Azien,die wegens haar
aan genamen weerklank des Hemels oor genaamt
wordTIERASCHE , landfchap in Picardyen in Vrankryk, tuffchen het eyland van Vrankryk, Champagne, Henegouwen, Cambreiis en Vermandois.
LE TIERS E T A T , hiet in Vrankryk de derde onder de landftanden, naamlyk de burgerftand of de
fteden, die by de algemene vergaderingen der landftanden door haar gedeputeerden verfchynen. Diergelyke houden de Üanden van de provintie Languedoc te Mompellier.
LE T I E R S ORDRE DE LA PENITENCE, is een foort

van Francifcanen r die uyt wereldlyke perfonen beftaat, en die de H,. Franrifcus onder zyn 3. ordens
gedicht heeft. De eerfte beftaat uyt enkele Mun-

nikea ofGeeftlykendie mennüader broedep noemt,,

T I G R I S , T I G I L , T E G I L , grote rivier in Azien,

die niet ver Van de bron van den Eufraat in Turcomannien ontfpringt, en zich in de golf van Bal*fora ftort, na dat zy eerft den naam van SchateiV
Arab heeft aangenomen. Zy heeft een zeer fnellen
loop, maakt beneden Bagdad een groot eyland door
2. armen, komt daar op weer te zamen, en maakt
door haar overftroraing het naburige land vruchtbaar.
T I G R I S , koningryk in Africa, tuffchen den Nyl
en de kult van Abex gelegen, 't Is een deel der
landen van den keyzer van Abyffinien.
T I H A N , klein en fterk flot tuflchen Vefprin e»
Sarwar in neder-Ongaryen, op- een eyland van de
Platten-zee,
TILBURG , kafteel in Engeland aan de Teems in
het graaffchap Effex.
TILDONO^, flot en graaffchap in Brabant, in het
quartier van Leuven, de familie van Archier toebehorende.
TILLE LE CHASTEAU, kleine ftad in Burgundien
aan de rivier Tille.
•. TILLEMONT, zie Tirlemonu

TILLEN , de oudfte onder de 7. bergfteden in or>
per-Ongaryen r 2. mylen van Schemnits.
TiLLEREORN,een minerale bron, die een uur van
Andernach in 't aartsbisdom Keulen ontfpringt, err
deszelfs water word wyd en zyd vervoert. Dicht
by deze bron legt het Carmeliter kloofter van St.
Antonius, darom word ze naar de landtaal, daar
men in plaats van St. Antoni Tönnies uytfpreekt^,
der TönniglHner Sauer-Brunnen genaamtTn.iY, (^ryksgraven van Tilly en Breitenedt*
Ss && $ j
die-
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TIL. TIM. TIN.

die in 't jaar 1714. uytgeftorven zyn, ftamden uyt
het oude gedacht van Tzerxlas te Bruflel af, hoorden tot de Zwabifche bank, en beltonden uyt 2.
limen, naamlyk de Nederlandfche en Breiteneckfche. Van de. graaflyke goederen, die in Ooftenryk, Bohemen en in de Nederlanden verftrooit leggen , zyn het keurhuys van Beyeren de Boheemfche heerlykheden Freyfiadt, Hollenftein, HelfFenberg en Hohenfels en de Beyerfche heerlykheid als
een ryks-achter leen, en de zuiter van den laatiten
graaf Maria Anna Cathanna, gravinne weduwe van
Montforr, de opper-Ocfienrykfche Allodiale-heerlykheden Weiflenberg, Tilburg enSlein toegevallen.
T I L L Y , graaffchap in Ooftenryks-Brabant aan de
grenzen van Namen, is een Brabants leen, en het
itamhuys der graven van Tilly.
TILLYSBURG, zie Voickersdorf.

T n s , een vlek in de Lyflandfche provintie Efthland.
T I S L E , T I I S I T , ftad, benevens een fterk flot in
Brandenburgs-Pruyffen,die klein, maar welgeboud en
een fraaye koopftad is, ook een amt en landfchool
heeft, 16. mylen van Koningsberg en 8. van Infterburg. Dicht by de beurs loopt de kleine rivier Tilfe
in de Memel, waar naar zy genoemt is. De peft
heeft hier 1709. en 1710. fterk gewoed.
TIMARIOTEN, zie Zaims.

TIN. T I 0 . TIP. TIR. Tib.
TINMOUTH, haven, benevens een flot in 't bis-'
dom Durham in Engeland^, aan de grenzen, van
Northumberland, aan de rivier Tine.
T I N T O , rivier in Andaloufien, die zich te Geïves in den zee-boezem van Cadix ftort. Zy is zeer
ongezond, en deszelfs water zo bitter dat men het
niet drinken kan, en geen vifch of andere levendige
dieren daar in vind.
TINTSSCHIN , fterk flot in klein-Polen, in het
waywoodfchap Cracau , 3. mylen van Craeau, 't
welk 1655. van de Zweden ingenomen wierd.
TICONE , rivier in het hertogdom Milaan, die in
de provintie Alba in Montferrat orrtfpringt, door
het landfchap Aqui ftroomt, en aan de grenzen
van het Alexandrynfche gebied in den Tanaro valt,
TIPERARY, landfchap in Mounfter in Ierland, 't
welk ten weften aan Waterford, ten zuyden aan
Korke en Limmerik, ten weften aan Connaught,
en ten noorden aan Leinfter grenft. 't Is vruchtbaar van koorn en weyland, en een gedeelte daar
van hoort den hertog van Ormond toe.
T I P R A , TIPOURA, koningryk en ftad in Indien,
aan de overzyde van de Ganges in Azien , ten noorden en weften van het koningryk Pegu en Arracan
gelegen.
TIRAKO, ftad in Grauwbunderland aan de rivier
Adda.
TIRCONNEL, graaffchap en flot in Ierland in de
provintie Ulfter , 't welk zeer groot is , en veel
havens heeft.
TIRETANIEJ kleine rivier in de Franfche provintie Auvergne by Clermont.
TIRG-FORMOSA, ftad in Wallachyen , 8, mylen
van Jafly.
T I R I C A , kleine ftad in Catalonien, 6. Spaanfche
mylen van Tortofa.

TÏMARO, rivier in Italien, die aan de grenzen
van Friuli en Iftrien ontfpringt, en zich in de golf
van Triefte ftort.
TIMOCK, kleine rivier in Servien, in het Sangiacaat van Viddin, ftort zich in den Donau, en is in
den Paflarowitfchen vrede 1718. tot een grensfcheydïng tuflchen het Roomfche en Turkfche ryk geftelt,zo dat deze rivier de weerzydfche onderdanen
in 't gemeen zou toekomen.
TÏMOR , een van de Moluckfche eylanden, 70.
TIRLEMONT, TILLEMONT , THIENEN , welgeEngelfche mylen lang en 15. breed in Azien, dat boude ftad in Brabant, in 't quartier van Leuven,
vruchtbaar van koorn , boomvruchten , gember , aan de kleine rivier Geete, daar de hertog van Marlkaneel en fandelhout is.
borough zyn hooftquartier nam, toen hy den 18.
T I M P F , zie Tympffe.
July 1705. de Brabantfche linien met het leger der
TiN,fteedje inDauphiné aan deRhone in Vrank- Bondgenoten innam.
ryk.
T I R N A W , zie Tyrnau.
TINA , Turkfche ftad in Bofnien in Ongaryen,
T I R O E N , graaffchap in de provintie Ulfter in Ierwiens bisdom onder den aartsbiffchop van Spalatro land, 't welk in opper-en neder-Tiroen verdeelt
behoort.
word, waar van het eerfte tegenwoordig onder het
T I N A , een fteedje in opper-Ongaryen, tuflchen graaffchap Londondery gereekent word.
• TiROL, zie Tyrol.
Cafchau en Tockay, niet ver van de rivier Hornath.
TIRRIFS , een van de eylanden Wefternes by
TINCO , koningryk en ftad in Indien, aan de
Schotland, dat zeer vruchtbaar is, en een oud flot
overzyde van de Ganges in Azien.
benevens een goede haven heeft.
T I N E , zie Tyne.
TJRSCHTIEGEL, kleine ftad in groot-Polen, de
TiNE , zie Teno.
TINGCHEÜ, Chineefche ftad in de provintie Foc- heren van Unrug toekomende.
T I R S E N , kleine ftad in de Lyflandfche provintie
kien.
TINGMOUTH, ftad aan de zee in Engeland, in Letten, 20. mylen ten ooften van Riga.
TISARÏA, kleine ftad in Amafien in Natoliën m
de provintie Devonshire, die in Hechten ftaat is, en
Azien, die onder het Turkfche gebied zeer vervalaan den mond van de Ting legt.
TINIE , NEUGEDING , fraay markt-vlek in de len is9 en noch tegenwoordig een Griekfchen aartsPilsner-kreits in Bohemen, daar veel kouflen-manu- biffchop-word gezegt te hebben.
TISCHNOWITS, anders Himmels-Pforten, Cifterfact uren zyn.
cienfer nonne-kloofter in het mark-graaffchap MoTININ , voorgebergte in Romanien.
T I N I N , fteedje en biffchoplyke zetel in Dalma- ravien, benevens een fteedje van den zelven naam,
3,
mylen van Brum
ticn.
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TOAM, zie Tuam.
TtsiNDoN, rivier in Kherman in Perzien , die
Zich in den zee-boezem van Ormus giet.
TOBOL , grote rivier in 't Mofcovifch Tartaryen
TISSEN , zyn twe vlekken en kaftelen in Zwaben in Siberien, die zich by Tobol in de vifchryke en
aan den Iler-ftroom , 2. mylen van Ulm, naar den vaarbare rivier Irtifch ftort.
kant van Memmingen gelegen, waar van het eene
TOBOL , TOBOLSKI , hooftftad van Siberien, daar
Iler-Tiflen , en het andere Rifs-Tiffen genaamt de rivieren Irtifch en Tobol te zamen lopen , ten
word.
dele onder, ten dele boven op hoge bergen gelegen,
TISSMANA , kleine beveiligde plaats in Walla- is groot, ruym en zeer volkryk, heeft een citadel
chyen, tegen de grenzen van het Bannaat van T e - van hout, en begrypt een groot gebied onder zich,
dat zich ten zuyden tot aan de rivier Oby, ten
meswar.
TissowA,ftad in dePrachenfer ofPrachinerkreits noorden tot aan Oftiacki,ten ooften tot aan Samojeden en ten weften tot aan UfTa en de rivier Zuin Bohemen.
T I T A N , een van de Hierifche-eylandenaan dekuft zawaga uytftrekt. Hier woont de Czaarfche onderkoning of generaal-gouverneur, in 's gelyk een Arvan Provence in Vrankryk.
T I T J C A T A , een groot meir in het koningryk Pe- chimandriet, als ook de aartsbiilchop of metropoliru in Zuyd-America , 't welk 80. mylen in den om- taan over gants Siberien en Daurien, die volgens het
bericht, dat men'er van gekregen heeft, binnen kortrek , en veel eylanden heeft.
TITMANING ,ftad in 't aartsbisdom Saltsburg, aan ten tyd over de 40000. heydenfche Tartaren tot het
Griekfche geloof bekeert, de afgoden tempels heeft
de rivier Saltza, aan de Beyerfche grenzen.
TITSCHEIN ,twe plaatzenzyn 'er van dezen naam laten afbreken , nieuwe kerken bouwen en met
in Moravien, de eene oud-Titfchein, dat een vlek Ruiïifche priefters bezetten; zelfs hebben deZweedbenevens een berg-fiot is, de andere nieuw-Titfchein, fche gevangens daar ook een fraaye kerk ge9
boud.
t welk een ftad is , geheten.
T O C A T , grote en volkryke ftad aan de rivier CaTITUIL, kleine beveiligde ftad in opper-Ongaryen
aan de Theifle , daar deze rivier in den Donau falmach in Natoliën in Azien, benevens een aartsvalt , 4. Duytfche mylen van Grieks-WeifTen- bisdom. Dit Tocat is altyd de Turkfche keyzerinne weduwe tot een vruchtgebruyk toegewezen, en
burg.
TITULADOS, zyn de grandes,marquifen, en gra- daar rontom groeic de befte wyn van gants Natoven in Spanjen, en hun is zo wel als de hertogen liën.
T o c c o , ftad in Abruzzo citra aan de rivier Pefen vorften ge-oorlooft troon-verhemeltens in hun
cara in Napels, is zeer door aardbevingen geruivertrekken op te rechten.
TITÜS , ; tegenwoordig Querca , kleine rivier in neert.
TOCIA , grote ftad in Natoliën in Azien , is op
Dalmatien, die zich niet ver van Sebenico in de
verfcheyde heuvels geboud , op welker eene naar
Adriatifche-zee ftort.
TIVEDAL , provintie in zuyd-Schotland , tuflehen den kant van 't ooften een veiling legt, waar in een
Merche, Twedale,Liddesdale en Northumberland. bafla woont, Zy word meeft van Griekfche Chriilenen bewoont, en daar omtrent groeit de befte wyn
Zy is by na gants met bergen omringt.
TIVERTON, ftad in Engeland in het graaffchap van Natoliën.
Toe KEN BURG , zie Toggenburg.
Devonshire, daar zich de rivieren Ex en Leman
TOCKUM , zie Tuckum.
verenigen. Zy heeft een fchone brug en dryft goeTOCZNIK, fchoon flot, van Wenceflaus Piger op
den koophandel met lakens.
TIVIS , rivier in 't vorftendom Walles in Enge- een berg gefticht, in de Podwerther-kreits in Bohemen.
land , die zich in de Ierfche-zee ftort.
T O D I , ftad in het hertogdom Spoleto in den kerTIVOLI , fchone Üad aan de rivier Teverone in
Campagna di Roma in den kerkelyken ftaat, bene- kelyken ftaat, niet ver van den Tyber , benevens
vens een bisdom, onmiddelyk onder den paus be- een bisdom.
TODOS LOS SANCTOS, (ALLERHEILIGEN EYLAND)
horende.
TLASCALA, de provintie Tlafcala, de los Ange- zyn 4. Hechte eylanden in Mar del Nort , niet ver
los, of de Guaftacan, is een landfchap in Mexico, van het Antillifche eyland Guadaloupe by noordPanuco en Guaxaca. De hoottftad Tlafcala legt America. Op het ftrand vind men grote zee-horens
aan de kleine rivier de los Yones , 17. Engelfche en paarlernoere fchulpen.
TOEGEVOEGDE of adjunct van een krygs-overften
mylen van de hooftftad Mexico, heeft een generalen prefident, die over de 20. mylen in 't rond te ftaat dezen in zyn verrichtingen by. Alle ftanden
gebieden heeft, en alle 3. jaren uyt Spanjen afge- van een kreits, zo wel geeitlyke als wereldlyke,
loft word; voor 't overige is zy met grote rotfen kunnen als toegevoegde verkoren worden. Maar
omringt , en dryft goeden koophandel met co- daar is geen zeker getal van toegevoegden beftemt,
chenille en andere Indiaanfche waren. De Span- maar het fchynt dat zulks aan het goedvinden der
jaarden hadden hier een bisdom aangelegt, maar itanden is overgelaten.
T Ö G , kleine rivier in 't canton Zurich in Zwithet is naar Penubla de los Angelos verlegt.
TLATAU , flot in Pomerellen in 't Poolfch Pruif- zerland, die niet ver van Eglifau in den Rhyn valt.
T O G D A , ftad in het landfchap ScgelmeiTe in Afen, is rondom met water omringt, en daarom uyt
friea, legt in een vruchtbare Landsdouw, en heeft
de natuur zeer fterk.
veel leertouweryen.
' TLAXCALAN, zie Tlafcala,
TOG*
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TOGGENBURG , graaffchap in opper-Turgow in voor een natuufïyk over-en lands-heer in Toggen»
. Zwitzerland, niet ver van de Boden-zee , den abt burg erkent wierd; daarentegen voor de inwoonders
van St. Gal toebehorende, die 'er verfcheyde fleden hun vrye oeftening.van Godsdienft, benevens alle
en floten, gelyk ook het hals-recht in bezit. De hunne vryheden en voorrechten bedongen wierinwoners zyn Gereformeert , hebben wegens hun den.
Godsdienft en vryheden zedert 1704, grote queftie
TOGHE , hiet de mantel of het boven-kleed van
met den vorigen abt gehad, en wierden de Tog- den doge van Venetien, dat tot den grond hangt,
genburgers van de Gereformeerde cantons, de abt zonder mouwen is, en een ronde kraag tot aan den
van St.Gal daar en tegen vandeKatholykfcheZwit- gordel heeft , met koftlyk bontwerk gevoert. Het
fers onderfteunt, gelyk ook de keyzer den abt by- kleed zelfs is van zyde, fluweel, of goud ftof.
ftond, wyl het graaffchap Toggenburg een ryksleen
TOILLETTE, is een linne of zyde doek, die men
was. Gemelde inwoners gronden zich voornaam- over een tafel fpreyd, om 'er het nacht-gewaad op
lyk op de handveft, hun van Donatus , graaf van te leggen.
Toggenburg, in 't jaar 1399. verleent, gelyk ook
TOISON D ' O R , het Gulde YHQS , of ordens-teop de vergunning van deszelfs neef Frederik, den ken van de ridders van dezen naam. Zie Ridderlaatften graaf van dit geilacht, waar door hun toe- orde van het Gulde Vlies.
gelaten is een zeeker verbond , het land-recht geTOKAY , ilechte ftad of vlek in opper-Ongaryen»
naamt, tot verzekering hunner vryheid na zyn dood daar de rivieren Bodrog en TeiiTe te zamen lopen!
met de Zwitzers op te rechten, 't welk ook nader- Zy is enigermaten beveiligt, heeft een fterk flot,"
hand met de beyde cantons Glaris en de Zweits ge- en is tegenwoordig aan den vorft van Lichtenilein
fchied is, en wierd hun uyt kracht van dit verbond verpand; maar het geen haar beroemt maakt, is de
vryheid gegeven van oorlog te voeren , vrede te wyn en de heerlyke Tokayer groef.
maken, verbonden te fluyten, nieuwe landsluyden
TOKORAY, zie Ante.
aan te nemen, het rechtsgebied in het gantfcheland
TOL , hiet het geld dat zo wel van de vreemde
te oeffenen, van alle belaflingen vry te zyn , enz. als binnenlandfche waren , die in en uytgevoert
Maar toen dit graaffchap anno 1468. van die van worden , volgens de overigheids wetten betaalt
Raren te Bern, als neven van den laatften graaf, by word.
koop aan Ulrich, abt van St. Gal,geraakte, wendTOLEDO , is na Madrid de voornaamfte ftad in
de dezelve benevens zyn navolgers allen vlyt aan, Nieuw Caftilien aan de Taag. Zy is oud, reedlyk
om den Godsdienft en vryheden der Toggenburgers groot, heeft diepe water-grachten en fterke muren,
op allerly wyzen te krenken; niet tegenftaande de en legt in een dal rontom een rots, op wiens top
abt in het ftuk van Godsdienft zonder kennis en toe- de prachtige domkerk en het flot geboud is. Voorftemming der beyde Gereformeerde cantons Bern en dezen was zy de reiidentie der Weft-Gothifche en
Zurich , onder wier befcherming de Toggenbur- Moorfche koningen, maar tegenwoordig is zy noch
gers in dit geval ilaan, niet bcvoegt is enige veran- de zetel van het hoogde gerechts-hof van Caftilien,
dering te maken. In 't begin heeft men gezocht en heeft een koninglyk flot, Alcacar genaamt, dat
deze gefchillen-in der minne by te leggen, en de op een zeer hoge rots legt, een univeriiteit , in 't
zaak op de uytfpraak van goede mannen, waartoe jaar 1518. van Francifcus Alvarez gefticht, en een
men drie Gereformeerde en drie Roomfche cantons aartsbiflehop die den titel van primaat van Spanjen
verkoor, willen laten aankomen , maar toen de en geboren cancelier van Caftilien voert, ook 19.
hooftman Stadier anno 1708. in het canton Zweits biflehoppen onder zich heeft , en een der rykfte
opentlyk onthooft wierd , wyl hy de vryheid der aartsbiflehoppen van de wereld is. Zyn inkomften
Toggenburgers al te ftout wierd gezegt te hantha- worden gezegt 300000. ducaten , of zo andere willen
ven", vatten de Toggenburgers anno 1710. in Mey 3$0000. ryksdaalders te bedragen. De wegens het
de wapenen o p , en brachten de 3. kaftelen Yberg, Spaanfche teftament beroemde cardinaal PortocareSchartzenbach, en Luytisberg, die de abt van St. ro heeft dit ryke aartsbisdom langen tyd bekleed, en
Gal tot noch toe in 't bezit had gehad, onder hun tegenwoordig is 'er Don Diego d'Aftorga aartsbifgeweld; daar en tegen quamen de 5. Roomsgezin- fchop van. De inwoners dryven den meeften hanSe cantons, naamlyk Lucern, U r y , Zweits, Un- del met zyde.
terwalden en Zug met hun troepen denabtin 'tjaar
TOLEN , T E R T O I E N , eyland in de provintie
1712. te hulp, en bezetteden enige plaatzen , op
dat de Beniers en de Zurichers zich niet zouden Zeeland, tuflehen de eylanden Beveland, Schouwen
conjungeren. Hier op vonden zich deze laatftge- en Overflaké en Braband. De hooftftad hiet ook
noemdc gedwongen hun befcherm-genoten by te Tolen , is beveiligt , en heeft tegen over op de
ftaan, en hebben in verfcheyde bloedige ontmoe- Brabandfche zyde een machtige veiling, Slykenburg
tingen zodanige gelukkige progreflen gemaakt, dat genaamt. Daar ftaan ook noch op het zelve 1. anzy het gantfehc land van den abt van St. Gal heb- dere aanzienlyke ïleden en enige goede dorpen. De
ben ingenomen, het zelve taamlyk vermeeftert, en FranfTchen overvielen dit eyland 1712. in Auguftus
de Roomsgezinde Cantons zodanig in 't naauw ge- onder den brigadier Jacob Pafteur , plunderden de
bracht, dat zy hebben moeten befluyten de zaak ftad uyt, ilaken ze in brand, en gingen met eni<*e
anno 1711. op een vriendlyk verdrag te laten aan- gyzelaars daar van daan.
TOLENTINO , ftad aan de rivier Chiento in de mark
komen, tot dat eindelyk de volkome vrede den 15.
Juny 1718, te Baden gefloten, de abt van St. Gal van Ancona in den kerkelyken ftaat.
ToLEiiBRSN, lyden, dulden. Tolerantie, du!«
ding,

ITOL. TOM.
ding, oogluyking: dit woord word in 't gemeen
van" een overigheid gebruykt, die in een provintie
of itad toelaat, dat ook andere gezintheden daar in
de vrye oeffening van hun Godsdienft mogen hebben, Diergelyke Tolerantie der protelterende Disfcnters of Non-Conformiiien , die in veel ftukken
van de Engelfche kerk afwyken , is in Engeland
door een Parlementaire acle vergunt , en lchoon
1710. doeler Sacheverel onder beyde partyen een
grore verbittering veroorzaakte , en de DiiJenters
die Tolerantie niet vergunnen wilde, zo heeft zich
doch het nieuwe Parlement verklaart, dat het genegen en willig was hun die Tolerantie, door de
wetten belooft, in ruft te laten genieten, en alle
de gene die door al te oproerig preken of ergerlyke boeken dezelve zochten te ftoren, nadruklyk
te ftraffen.
TOLESBURG, kleine ftad in Lyfland in de Wirlandfche kreits, op een Schier-eyland van de Finnifche-zee gelegen.
TOLK , is een perfoon door wiens bemiddeling 2.
perfonen met elkander fpreken, fchoon de eene des
anderens fpraak niet verftaat; nademaal deze tolk
hunne woorden alle uytlegt.
TOLKÊMIT, fteedje in het Pruiflifch Hockerland,
aan het Frifche Haf.
TOLLENSEE, een groot meir in voor-Pommeren
by Oud-Treptow, dat zich by Demmin in de Pene
Hort.
\ TOLLENSPICKER , zie Zollenfpkker.

TOLMEZZO, kleine itad in Friuli, aan de rivier
Tajamento, 7. mylen van Udina, de Venetianen
toekomende.
TOLNA, graaffchap in neder-Ongaryen, tuiTchen
de graaffchappen Pilfen, Siget, Baraniwar en den
Donau, dat wegens zyn wyn beroemt is.
TOLON, TOULON , voorgebergte aan de kuft van

Provence, aan de Middelantfche-zee.
TOLOSA , hooftftad van Guipufcoa in Spanjen,
aan de rivier Oria, daar zich dezelve met de Araxis verenigt, en daar leggen 2. itenebruggen over.
Zy legt 4. Spaanfche mylen van S. Sebaftiaan.
ToLPATscHhN, zo liiet het voetvolk der Ongaren, daar in tegendeel de ruytery aldaar, zo dlkwils 'er een rebellie ontftaat, den naam van Corruzzen voert.
T Ö L T S , groot en welgeboud marktvlek aan de
rivier Ifer in Opper-Beyeren, in 't bisdom Freyfïngen. Daar is een eigen pleeggericht, ook een'oud
fiot op een hoogte, en een Francifcaner kloofter.
T O L U , ftad in zuid-America in 't goud-Caftilien
in het landfchap Cartagena, daar voortreflyke balsem gevonden word, die uyt een boom vloeit, en
fterk naar Europa vervoert word.
TOMAN, is wel geen foort van geld, maar evenwel rekenen in Perzien de'koopluy by Tomans,
waar van ieder op 50. Abaffi of vyftien ryksdaalders gefchat word.
TOMAR, kleine ftad aan de rivier Nabaon in 't
Portugeefche Eftremadura, benevens een flot, de
ridder orde van Jezus Chriftus toekomende.
TOMASOW , ftad in het waywoodfehap Chelm in
klein Ruffien in Polen.

TOM. TON,
TOMBE

$

TOMBEAU ,

begraafplaats,
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graffchrift.
TOMBELAINE, klein eyland aan de kuft van Normandyen.
TOMBUR, koningryk in Nigritien in Africa, tusfchen de woeltyn Zaara,en de rivier Niger, 't Heeft
een eigen koning, en de inwoners zyn Mahonietanen, die flecht inden oorlog ervaren zyn, wvl
zy zeer welluftig leven; zy gebruyken in hun koophandel ongemunt geld, en maken veel katoen en
lynwaad. De hooftftad Tombur legt aan de rivier
Niger, waarin alle huyzen, behalvén het koning*
lyk paleys, van ftroo en kalk opgerecht zyn.
TOMISWAR, T O M I , Turkfche ftad aan de kuft
van Bulgarien.
TOMPECK, ftad in nieuw-Spanjen in noord-America , aan den Mexicaanfchen "zeeboezem , daar
grote vifch-handel gedreven word.
TOMSKOY, grote en beveiligde Czaarfche grensftad in Siberien, aan de rivier T o m , is met veel
Ruften en Cofacken bezet, heeft houte huyzen, en
een veiling op een berg, waar in de commandant
woont. In deze ftad word grote koophandel op
China gedreven, ook ruften de reizigers naar China
hier wat uyt, en voorzien zich met nieuwe levensmiddelen.
T O N , TONNEAU, is op de fchepen een gewicht
van 2000* pond, of 20. centner.
ToNAwrz, fterk Hot in opper-Ongaryen in het
graaffchap Scepucz, aan de Poolfche grenzen, dat
de keyzerlyken in 't begin van het jaar 1710. den
Malcontenten afnamen.
TONDA, TONDOXIMA, klein eyland in Japan, op
het eyland Niphon, by de noordlyke kuft van het
landfchap Ochio in Azien.
TONDERN, TUNDERN, ftad , amt en flot, niét
ver van de Noordzee, in het hertogdom Sleeswyk,
24. mylen van Hamburg.
TONBORF, oud flot, vlek en amt in Thuringen,
2. mylen van Erfurt, keur-Ments toekomende.
TONEINS, kleine ftad aan de Garonne , in de
Franfche provintie Agenois.
TON F EER , kleine ftad in Noorwegen in de provintie Aggerhus, aan den oever van de Noortzee ,
6, Zweedïche mylen ten zuyd-ooften van Aggerhus»
TONGEN (LANGUES) zo w7orden de landaarten of

Bailluagien van de Duytfche ridder orde genaamt,
waar van 'er elf zyn, die door haar landcommandeurs beftiert worden, die weer verfcheyde commanderyen onder zich hebben, Zie Balluagien.
TONGKREN, kleine-ftad aan de rivier Jecker, 'm
het bisdom Luik, en het graaffchap Loot, 3. myk
van Luyk. Voordezen was het een grote ftad,
waar in meer als hondert kerken getelt wierden, en
daar was ook een bisdom, dat naar Luyk verlegt
is.
TONGRELO, fchone abdy in Henegouwen, vaj^
de Premonftratenfer orde.
TON HARING, begrypt omtrent itoo. of 1200.
ftuks.
TONKOUA, landfchap in het koningryk Goiam in
Abyffinien in Afïica, waar in de Nyl ftroom uyt
T t tt t
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*\ bronnen ontfpringt, die een meir maken, waar
op verfcheyde kleine eylanden leggen.
"TONNA, is een heerlykheid in Thuringen, tusfcheh Gotha en Langenfaltfa , die voordezen de
graven van Gleichen, naderhand de graven van Waldeck toebehoort heeft , maar nu den hertog van
Saxen-Gotha toekomt, die ze 1677. gekocht, en
naderhand een byzondere voritelyke Cancelary en
Coniiftorie daar heen verlegt, dezelve ook onder
fcyn titels gezet heeft. De beyde fteden, die daar
in leggen, hieten Burg-Tonna en Grafen-Tonna.
TONNAGE , is alles wat een fchip aan (tukken en
andere zaken voert , de blote lading uytgenomen.

TON. TOP.
alabaftere poorten en bruggen, en dry ft ook Herken
handel met zyde en mufcus.
TONSBERG , kleine Üad , benevens een groote
haven aan het Cattegat, in de provintie Aggerhus
in Noorwegen.
TONSURA CLERICORUM , is een plechtigheid der

Roomfche kerk, waar door een perfoon, die de
wereld laat dry ven en den geeftlyken ftaat verkieft,
by zyn intree een deel hair ontnomen en een kruyn
gefchoren word. Deze fchering is de ingang tot de
geefllyke ordens onder de Roomsgezinden,wanneer
de biflehop met een fchaar den genen die geeftlyk
worden wil op 4. plaatfen een deel van 't haar affnyd, naamlyk voor, achter aan 't hooft en aan
TONNAY , TONNAY-CHARENTE , kleine ftad in beyde de ooren, en daar by zegt, Heer! gy zyt
Xaintonge aan de rivier Charente, niet ver van het deel myner erfFenis en mynes kelks, gy zyt het
die my myn erfdeel zult wedergeven.
Rochefort in Vrankryk.
TONTINE , is een foort van bank door de VeneTONNE GOUDS, is een f om van hondert duyzent
daalders of guldens, na de munt foorten die 'er in tianen uytgevonden, waar in verfcheyde perfonen
hun geld met verlies van de hooftfom inleggen, en
ieder land gangbaar zyn.
TONNEKRE, kleine ftad in Champagne, aan de naar mate van hun ouderdom in zekere iborten
rivier Armen9011, benevens den titel van een graaf- verdeelt worden, waar tegen zy zekere jaarlykfche
lyfrenten bekomen, die zomtyds op de gemene infchap, hoort het graaflyke huys Clermont toe.
komften van een ftad of provintie geaftigneert zyn,
TONNERSTEINENSES ACIDUL/E, zie Tillerbcrto.
TöNNiGSTfciN, een Carmeliter klooüer van An- en wel zodanig, dat de langftlevende van die clastonyner munniken, een uur van Andernach in het lis de renten der overledenen erven , tot dat de
aartsbisdom Keulen , waar van de daar by ontfpronge laatfte alle de renten van de claffis, daar hy onder
hoort, alleen krygt. In Parys zyn diergelyke Tonminerale bron den naam gekregen heeft.
tinen onder Lodewyk XIV. en ook in het jaar 1721%
TÖNNIGSTEINER BRON , zie Tükrkom.
TÖNNINGEN , voordezen een veiling, en de voor- opgerecht, en op de inkomften van het ftadhuys
naamfte ftad van het Eyderftadtfche gebied, bene- verzekert. De uytvinder daar van zegt men een
vens een haven aan den Eyder-ftroom in het her- zeker Laurens Tontin geweeft te zyn, waar naar
togdom Sleeswyk, daar gemelde rivier in de Duyt- zy ook genoemt zyn.
fche-zee valt, voor dezen den hertog van HolfteinTOPAZOS, eyland in de rode zee, dat wegens
Gottorp, maar tegenwoordig den koning van De- zyn Topazen of Chryfolithen beroemt , en altyd
nemarken toekomende. Zy legt 14. mylen van met nevel bedekt is.
Hamburg , 6. van Rendsburg, 2,. van Hufum, en
TÖPEL , kleine ftad , benevens een Premonftraeen van Frederiks-ftad. In het begin van her jaar tenfer kloofter, waar over een prelaat geileltis, in
1713. wierd zy op bevel van gemelden hertog, die de Pilsnerkreits in Bohemen , daar de kleine rivier
door de regering van Stockholm in zyn 14. jaar Töpel ontfpringt, die hier na niet ver van Carlsbad
voor meerderja ig verklaart was, den Zweden in- in den Eger valt.
geruymt, en hier op van de Nourdfche GeallieerTOPETORKAN , kleine ftad op het Schier-eyland
den geblocqueert gehouden, moeit ook veel onge- van het Crimeeich Tartaryen.
makken en groten honger uytitaan, maar gaf zich
T O P I G I , zyn Turkfche conftapels.
eindelyk den 7. Febr. anno 1714. aan de Denen
TOPINO, T Ï N O , rivier in het hertogdom Spoleto
met akkoord over,en is hier op de gantfche veiling in den kerkelyken ftaat, die in het Apennynfche
geflecht.
gebergte ontfpringt, en zich te Torciano in den T y TONTON, zie Ihonon.
ber ftort.
TONQUIN, TUNQJJIN, koningryk in Indien aan
TÖPLITS, is een Sclavonifch woord, maar mee
de overzyde van de Ganges in Azien, dat ten noor- de Bohemers en Crainers hun warme baden benoeden aan de provintien Quanii enjunnam, ten zuy- men , waar van ook verfcheyde plaatzen dezen naam
den aan Cochinchina, ten ooiten aan Canton, en voeren.
ten weden aan Brama grenft. Het is groot, heeft
TÖPLITS , ftad, flot en heerlykheid in de Leuteen gematigde lucht, en by de 2000. lieden, ook meritfer kreits in Bohemen , daar een warm gezondvind men 'er grote en fchone olyfanten, als ook heids bad is, 10. mylen van Praag, en 6. vïnDresveel zuyker. De inwoners hebben by na den zel- den. Zy hoort de graven van Clari en Aldringes
ven Godsdienfl als de Chinezen, en bidden ten de- toe.
le Confucius aan. Zy zyn goed van humeur, zien
TÖPLITS, grensvefting in het Windifche land in
"er wat getaant uyt, en hebben hun eigen koning, Ongaryen.
welke wel het aanzien en de uyterlyke pracht van
TÖPLITS, een warm bad in Karinthien, dicht by
een koning voert, maar de ryks veld maarfchalk, Villach, daar de vorft van Auerfperg in de vorigeChoua genaamt , heeft het grootlte gezag. De eeuw een prachtig gebouw heeft gedicht
frooftftad Tonquin is zeer groot en fchoon, heeft
ToPOGRAPHiA , hiet de befchryving van ees
plaats 3

TOP. TOR.

TOR.

plaats, ook zomtyds van gehele landen en kreitfen,
tiaar de daar in leggende plaatzen.
TÜPPELBERG, twe plaatzen zyn 'er van dezen
naam by de ftad Lignits en het dorp Mallau by
Trebnits, die alzo genoemt zyn, wyl men 'er veel
lykbuiTen der oude Heydeniche Silefiers uyt de aarde
gegraven heeft.
TOPPELWODE , kleine ftad in 't vorftendom Munfterberg in Silefien.
T O R , E L - T O R , ftad en haven in Arabia Petr^a,
of het fteenachtig Arabien, benevens een flor, waar
in en Turkfche bezetting legt. Zy dryft fterken
handel, en is de befte ftad op deze kuft. Haar inwoners zyn beleeft, en meelt Jacobitifche Chriftenen, doch daar zyn ook Griekfche munniken, en
men wil, dat Mozes tuflehen deze plaats en Suez
de kinderen Ifraël door de Rode zee geleyd heeft.
T O R A , zyn der Joden wet-rollen, waar uyt zy
des Sabbats in de Synagogen een ftuk door hun lezer laten voorzingen.
T O R A , T O R R E , Mofcovifche grens-ftad in Siberien, aan de rivier Irtis en T o r , 40. Duytfche myl.
van Tobolski, aan 't gebied van den Kalrnuckfchen
prins Buftuchan. L?e aangrenzende inwoners worden Barabinskoi genaamt , en betalen half den
Czaar, en half den prins van Buftuchan fchatting.
TORALBA, ftad op het eyland Sardinien , benevens een bisdom, dat evenwel naar Scflari verlegt
is.
TORBAY, is die ftad en baay in Engeland , die
tegen over Pleymouth legt, en daardelchepen voor
anker kunnen leggen. Hier ftapte koning Willem
in 't jaar 1688.de eerfte maai in Engeland aanland,
toen hy de noodlydende Engelfchen tegen koning
jacob IL te hulp quam.
TORBOLE , rivier aan Lago di Garda in Italien.
TORCELLO , kleine en flecht-bewoonde Venetiaanfche ftad op een klein eyland van den zelven naam.
Haar biflehop ftaat onder den Patriarch van Venetien.
TORCOLA, TRUCULA, klein Venetiaanfch eyland
in de golf van Venetien in Italien.
T O R D A , T H O R D A , TORENBURG, groot,

maar

tegenwoordig verwoed mar kt vlek in het graaffchap
Torda in Zevenbergen, aan de rivier Aranyes, 2.
mylen van Claufenburg , word van Luyterfchen,
Gereformeerden, Rooms-Katholyken enSocinianen
bewoont, en is wegens zyn goede zout-groeven beroemt.
TORDERA, rivier in Catalonien, die te Blanes in
de zee valt.
TORDESILLAS, kleine ftad, benevens een oud
flot aan de rivier Douro in 't koningryk Leon.
TORELLA DE MANGRIS, kleine itad in Catalonien.
TORF-MOOR , BOURTANGE, grote woeftyn inde
provintie Groningen, aan de Munfteifche grenzen ,
die wel wegens haar moeraffigen grond niet wel te
begaan is, maar wegens de turf, die zy uytlevert,
van veel nut is.
TORGAU , ftad en amt ter linke hand van de Elvc, 6. mylen van Leiplig, Keur-Saxen toekomende» Zy heeft een boute brug over de Elve, tot

sg?

wiens befcherming aan de overzyde een Tête dn
pont aangelegt is, en een fchoon flot , Hartenfels
genaamt, waar op de koningen van Polenzomtyds
om de vermaaklykheid van de plaats hof houden.
Hier word goed bier gebrouwen.
TORGELOW , Pruyffifch flot en amt in een wrouc!
aan de Ucker, in yoor-Pommeren , in het Stettynfche gebied.
TORITZA, kleine ftad in het graaffchap Saros, in
opper-Ongaryen.
TORMES, rivier in Spanjen, die aan het gebergte Avila in Caftilien ontfpringt, en in den Douro
Valt.
TOR NA , zie Tomé,
TORNA, kleine fterke ftad en flot in opper-Ongaryen , en de hooftftad van een graaffchap van dea
zelven naam.
TORNAU, kleine ftad in het Bayreutfche in Franckenland, 4, mylen van Coburg , den graaf Giech
toekomende.
TORNAU, kleine ftad in de Buntsler-kreits in Bohemen, den graaf van Waldftein toekomende.
TORNAVACCAS, gebergte in Eftremadura , langs
de Portugeefche grenzen, van den Taag aan, tot
het koningryk Leon.
TORNBURY, ftad in de provintie Glocefter in Engeland, i8.Engeliche mylen ten zuyden van deftad
Glocefter.
T O R N E , rivier in Zweden, die in het Noorweegfche gebergte ontfpringt, en zich in den Bothnifchen
zee-boezem ftort.
TORNE, TORNA, kleine ftad in Weft-Bothnien
in Zweden, aan den mond van de rivier Torne,
daar zy in den Bothnifchen zee-boezem valt , legt
aan de punt van gemelden zeeboezem, op een vermaaklyk eyland, daar zy een goede haven en bisdom heeft. Hier ter plaatze dry ven de Finnen,
Mofcoviters en Laplanders fterken koophandel. T o t
hier is koning Karel XI. in 't jaar 1694. gereyft, en
heeft den langften dag mee aangezien. In 't begin
van 1715 is zy van de Ruften ingenomen, maar
1721. in den Nyftadtfchen vrede weer aan Zweden
afgeitaan.
TORNE-LAPPMARK, een deel van het Zweedfche
Lapland om de rivier Torne, tuflehen Lula-Lappmarek en het Deenfche Lapland.
TORNESE, fterk kafteel in Morea aan de Joni»
fche-zee, tegen over het eyland Zanthe.
TORN o , zie Torne.

TORNUS, ftad en beroemde abdy aan de Saone
in het hertogdom Bourgundien, 18. mylen van Lion
in Vrankryk.
TORO , kleine ftad zonder muren aan de rivier
Douro, in 't koningryk Leon in Spanjen , 13. gemene Spaanfche mylen van Salamanca. Haar inwoners
generen zich van den wyn-en koren-oogft, en hebben de vryheid om hun gedeputeerden naar Madrit
te zenden, om den prins van Afturien tot koning
te beveiligen.
T O R O , klein eyland, niet ver van de zuydlyke
kuft van Sardinien,
TORON , zie Torne.

ToRPfiTz, TBROPÏETZ, kleine ftad in het herTtttt 2
fcog-

8^4

TOR.

fogdom Refcow in Mofcovian , niet ver van de*i
uorfprong der Dwina,
TORQUEMATA , zie Torrequemada.

TORQUBREN , biet in 't gemeen plagen en benaauwt maken. In de rechten hiet het een misdadiger martelen en folteren, op dat hy xyn misdaad
bekenne. Zie Tortuur.
TORQUIRES, is een Tofcaanfch meir in Italien, waar
op zwemmende eylanden met veel fchone bomen en
een vruchtbare weyde, als twe dikke boilchen dry ven.
T O R R E , rivier in Friuli,die zich boven Gradifca
in de rivier Lifonzo giet.
TORRE DEL CAMERA, zie Camera.

TORRO DEL GRECO, was een fraaje ftad in Na-

pels, die 1Ó98. in Juny van den vuurfpuwenden
berg Vefuvius overiïolpt en gants geruineert wierd.
TORRE DELLE ZENZALE, kleine ftad in het her-

togdom Mantua aan de Venetiaanfche grenzen. De
naam wil zo veel zeggen als de Muggetooren, wyl
men dit ongedierte daar in grote menigte vind.
TORRE DE MONTORVO, groot vlek in de pro-

vintie Tra-los-Montes in Portugaal, daar de Sabor
in den Douro vilt.
TORRE D'OGLIO, fterk flot aan de rivier Oglto,
daar hy in den Po valt.
TORRE DE OLIVETO, vlek in Val di Demona in

Sicilien.
TORRENBURG, THUR , THORDA ,ftad in Zeven-

bergen, tuïTchen 2. bergen, aan de rivier Aranyos
die goud by zich draagt. Zy dry ft goeden koophandel, heeft meeft Arriancn tot Inwoners, en is
wegens de menigvuldige oudheden beroemt.
TORREQUEMADA , TORQUEMATA , kleine ftad in het

Spaanfche koningryk Leon, 2. mylen van Palencia.
TORRE ROSSA, ftad in het hertogdom Ferrara,
die de keyzerlyken anno 1708. innamen , eer het
vergelyk tuflchen den keyzer en den paus getroffen
wierd, en naderhand weer wierd verlaten.
TORRES DES EMBARRAS, ftad aan de zee in Ca-

talonien , niet ver van Tarragona.
ToRRicELLA, ftad in het landfchap Abruzzo eitra in Napels, is door de laatfte aartbevmg zeer befchadigt.
TORRIGLIA, vlek en markgraaffchap , het huys
van Oria toekomende in 't Genueefche gebied.
TORRINGTON, ftad in de provintie Devonshire
in Engeland, aan de rivier Towridge , wraar van
een familie den graven-titel voert.
T O R M S , zie Torys.

TORRO DE BuGio,een tooren van de haven van
Liflebon in Portugaal. Hy ftaat midden in de zee
op palen, en is met veel ftukken en een goede bezetting voorzien. Recht tegen over legt de veiling
S. Giaon, en daar kan geen fchip voorby varen of
het moet onder het bereyk van 't canon van deze
vefting en van Torro de Bugio komen.
TORSAAS , kleine ftad aan den oorfprong van de
jivier Torfaas in Smaland in Zweden.
TORSACKER, ftad in een vruchtbare landftreekin
de Zweedfche provintie Angermanland.
TORSILA, kleine ftad aan het meir Meier in Su«iermanland, 11. mylen van Stockholm,
TORSJOCK, zie TorfioQk,

TOR.
TOR $0 , zie Tkyrfo.
TORSTOCK, kleine en volkryke ftad in Let vorftendom Twer in Mofcovien, 13. mylen van de
hooftftad Twer.
T O R T , betekent het ongelyk of verdriet, dat de
een den ander aandoet.
TORTESYLLAS, kleine ftad by de rivier Duero in
't koningryk Leon;zy heeft een klein koninglykpaleys.
TOR TON A, ftad aan de rivier Scrivia in het hertogdom Milaan, benevens een bisdom, onder den
aarrsbiiïchop van Milaan behorende, en 3. Duytiche mylen van Aleflandria gelegen , wierd anno
1706. door den erf prins van HefTen-CaiTel verovert. Zy is by na woeft en flecht beveftigt , evenwel heeft zy een flot en citadel, dit beyde zeer
fterk zyn. De omleggende landftreek hiet Tortonefe.
TORTONESE, landfchap of graaffchap in het hertogdom Milaan, dat tuflchen de provintien AleiTandria, Luinellina,en Pavefano, als ook het Genueefche gebied legt.
TORTOSA, taamlyk woefte ftad aan de kuft van
Syrien in Azien, die voor dezen beroemt was. T e gen over legt een klein eyland van den zelven naam,
waar op de Turken een fort tegen de zeerovers
aangelegt hebben.
TORTOSA , ftad in Catalonien aan de rivier Ebro, daar een brug over legt. Zy is taamlyk beveftigt , benevens twe kaftelen die op den berg tegen elkander over leggen, en door de welke zy gecommandeert word, ook heeft zy een umveriiteit,
en een bisdom , dat onder den aartsbiflehop van
Tarragona ftaat. Den 20. Juny 1708. wierd deze
vefting van de Franfchen onder den hertog van Orleans belegert,en den 15.July daar aan metaccoort
verovert, na dat zy zich enige jaren te voren aan
koning Karel III. overgegeven had.
ToRTRiuM,kleine ftad inZuyd-Schotland,in de provintie Lothiana ,5.mylen ten weften van Edenburg,
TOR TUE , is een fchip met een verdek, dat boogsgewys gemaakt is, waar onder zich de reyzigers en
Soldaten ophouden.
TORTUE , eyland in noord-America,niet ver van
het Antillifche eyland St, Domingo. Het is overal
met hoge rotfen omringt, dat men niet aanlanden
kan, maar aan de zuyd-zyde heeft het een goede
haven, benevens een fterk fort, en daar by het vlek
la BafTeterre, waar in zich de inwoners ophouden.
Het heeft voortreflyk zuyker-ried en tabak, maar
geen water, warom zich de inwoners met regenwater behelpen moeten. De Franfchen hebben 'er
een gouverneur en Colonie op.
TORTUE, zie Canal de la Tortue.
T O R T U G A , TORTUE (SCHILDPADDEN E Y L A N D \

een van de eylanden Sotto Vento in zuyd-America, word van de Spanjaarden bezeten, is voor het
grootfte gedeelte onvruchtbaar en rotsachtig , en
heeft 4. mylen in den omtrek. Men vind 'er wat zout»
T O R T U U R , PYNBANK, FOLTERING ,

is een ge-

rechtshandeling, waar door men een gevangen misdadiger door drie byzondere trappen van foltering
dwingt de waarheid te bekennen. Deze 3. trappen
zyn in de meefte provintien verfcheyden. De Franfche kan men by Richelet opflaan. In Duytsland
heel
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T o s * , kleine ftad benevens een haven m Cataloheeft men de duymftokken , de Spaanfche laarfen
of beenfchroeven, de uytrekking, het geeffelen met nien, op een voorgebergte van den zelven naam
riemen of touwen , de zwavel-druppelen , de pek- gelegen, tuffchen de grenzen Tordera en Palamos,
kaarfen, enz. Ook de Spaanfche kappen, deDeen- 10. mylen van Barcelona.
fche mantel, de Engelfche juffer, de Bronswykfche
TOSA , rivier in ïtalien, die op den berg la Fourlaarzen, het Mecklenburgfch inftrumentje,enz. In che ontfpringt, en uyt het zelve meir daar de RhoEngeland is het pynigen om de waarheid uyt te vor- ne haar begin neemt. Ten laatften valt zy in Lafchen niet in gebruyk, wyl dit de flaverny te na go Maggiorc in het Milaneefche gebied.
quam, en de Engelfchen liever de dood zouden
TOSA , TONSA , klein koningryk en ftad in Japan,op
lier ven, waarom aldaar de misdadigers door getuy- de zuydlyke kuft van heteyland Chickock in Azien.
gen moeren overwezen worden. Daar fteekt ook
TOSCAANSCRE-ZEÈ, is het deel van de Middeiets gevaarlyks en onzekers in de pynbank: want zo lantfche-zee by ïtalien,dat tuiTchen Tofcanen, den
de booswicht de drie trappen uytftaat , zo bekent kerkelyken flat, het koningryk Napels, en de ey»
hy niets, maar kan hy ze niet uytftaan, zo bekent landen Sicilien, Sardinien en Corfica gevonden word.
hy meer als hy moet, en als de waarheid is. EvenToscANtLLA , kleine üad aan de kleine rivier
wel is de pynbank in de rechten by na onvermyd- Marcha, in 't erfdeel van St. Pieter, in den kerkelyk, zo de rechten mee brengen dat men niemand lyken ftaat.
ter dood mag brengen voor dat de misdadiger zelfs
TOSCANEN, groot landfchap in ïtalien , dat ten
bekent heeft, gelyk in Holland gebruyklyk is.
ooften en noorden aan den kerkelyken ftaat , ten
TORYS EN W H I G S , hieten de beyde grote factien wellen aan de Genueefche en Modeneefche landen,
of partyen in Engeland, die by voorvallende ftaat- ten zuyden aan de Tofcaanfche en Tyrrheenfche
wiflelingen altyd elkander de overhand zoeken te zee grenft. Het is zeer bergachtig, maar doch vruchtbetwiften, en een beftendigen haat tegen elkander baar van wyn, koorn, moesvruchten , oly, citroevoeden. De beyde namen zyn ten tyde van ko-nen, oranje-appelen, vlas, faffraan en zyde , en
ning Karel I. en Olivier Cromwel eerft opgekomen, begrypt de landen van den groot hertog van Tofcawanneer 'er in Engeland twe factien waren , waar nen, het hertogdom Maffe, het vorftendom Piomin zich het gantfche ryk verdeelt had, nademaalde bino ,lo ftato delli Prefidii, de republiek Lucca, de vagene, die het met den koning hielden, Torys, en ley van Graflniano, en de ftad Sarzana met haar gehun tegenpartyen, die het met het parlement hiel- bied.
den , Whigs genaamt wierden. Dezen naam hebTOSCANEN,(HET GRÓÓT HERTOGDOM) titVlorencen,
ben beyde partyen in 't begin elkander tot fchimp
TOSCOLANA, kleine ftad in het Venetiaanfchegegegeven, te weten dien van Torys naar een Ierfche bied, in het landfchap Brefciano, aan de Garden
bende ftruykrovers, en den naam Whigs naar een zee gelegen.
Schotfche bende van dat gefpuys, maar zy zyn teT(*SON , word aan het keyzerlyke hof het gulde
genwoordig zo gemeen , dat men ï,e in Engeland vlies of de koftlyke keten van deze ridder-orde gezonder nadenken gebruykt. Hedendaags woorden noemt, Tofon nemen, hiet dit ordensteken over
alzo onder de Torys die gene verftaan, die de een- kleed en mantel om den hals hangen. Tofon-vefhoofdige regering, gelyk ook de leer en de ceremo- per, is de vefper voor een groot feeft, waar by de
niën der Engelfche kerk gantslyk aanhangen, en de ridders van 't gulde vlies verfchynen.
Tofoniften
Presbyterianen niet wilden dulden. Zy verdelen zich worden de ridders van 't gulde vlies genoemt.
weer in ftaats-of harde Torys, anders ook HoogvlieTos SA, zie Tofa.
gers genaamt, welke dry ven dat de koning aan geen
TOSSANE, ftadt in Graauwbunderland, 2. mylen
wetten hoeft gebonden te zyn, maar dat alles vol- van Chur, aan den weg naar ïtalien.
ftrekt naar zyn wil moet gefchieden; en in gemaT O S T , Sileiifch fteedje in 't vorftendom Oppeln,
tigde of kerk-Torys, die het koninglyk gezag wel benevens een fchoon berg-ilot, den graaf van Cotoeftaan, maar doch niet willen hebben dat de pri- lonna toekomende.
vilegiën en vryheden des volks daar door gekrenkt
TOSTEDT, vorftlyke voogdy in 't Luneburgfche,
werden , en zy delen zich naar hun kerkelyke in- onder Haiburg behorende, en den keurvorft yan Hazichten weer in ftrenge en gematigde, waar van de nover toekomende.
eerfte de uytroeying der Presbyterianen dryven , maar
TOSTES , kleine Franfche ftad in oppër-Norrnande andere met de tegenwoordige gefteltenis der En- dyen, in 't landfchapje Caux 6. mylen van Rouen.
s
gelfche kerk te vreden zyn. De party der Whigs
TOSTUN, een munt in Portugaal, die hondert
deelt zich ook iri2.fadlien,naamlykinttaats-Whigs,
die uyt Republiqueinen beftaan, en het koningryk rees geit.
TOTALITER , te enemaal.
graag in een vrye republiek zouden willen verandeTOTAY , koningryk en ftad in Indien, aan de oren, waarom zy het gene, wat omtrent Carel I ,
Cromwel en Jacob IL gefchied is* voor goed keu- vérzyde van de Ganges, aan de rivier Caor in Azkn.
ren; en in kerk-Whigs, welke willen dat het ko- TOTMA, ftad in Mofcovkn in de pro vintier" Wi-,
ninglyke gezag maar bepaalt blyve,en deNon-con- fting aan- de rivier Suchina , 20. Duytfche mf len van
Wologda.
formiften als broeders gedult worden.
T O T N F S , vlek in Engeland aan de rivier Dart in
TOSA , kleine üad in Sicilien in Val di Demona, Devonshire , dat zitting en ftern in 't parlement
by den mond van de rivier Pohna, daar zy in de heeft, en den titel van een burggraaffchap voert.
pToskaanfche-z.ee valt.
TOTONACA, landfchap in de provintie Tlafcala^
T r u t 3
langs
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langs de golf van Mexico in noord-America, van de Univeriiteit van Vrankryk, die van keyzer Karel den groten kort na de Paryfche gefticht is, als
de ftad Vera-Crux tor in de provintie Banuco.
ook een aartsbisdom. Naar deze plaats noemt zich
TOUARS, zie Tbouars.
TOUCHEREN, aanraken, tallen: ook beledigen, cle natuurlyke en gelegitimeerde zoon van Lodevertoornen, zeer doen, op de teen trappen, ver- wyk XIV.LudovicusAlexander geheten, graaf van
Touloufe, die den 6. Juni 1678. uyt madame de
driet aandoen.
TOUCQUE, rivier in Normandyen, die zich by Montefpan geboren, en tegenwoordig admiraal van
Vrankryk is. Hy wierd anno 1714. door een ko~
den mond van de Seine in zee ftort.
TOUE, T O N E , rivier in Poitou in Vrankryk,die ninglyk bevel beqtiaam verklaart, om de kroon
zich beneden Saumur in de Loire giet.
te kunnen erven , als alle prinfen van den bloede
zouden dood zyn, 't welk evenwel na de dood van
TOVERSCHIP, zie Brulot.
TouG , zie Paardeftaart.
Lodewyk XIV. vernietigt wierd, waar over hy met
TOUL , ftad aan de Moezel in Lotteringen, heeft de rechtmatige prinfen van den bloede in groot ge»
een bifTchop, die een Suffragaan van den aartsbis- fchil raakte, tot hy eindelyk 1718. in zyn vorigen
fchop van Trier is, en tegenwoordig ook onder den rang en waardigheid herftelt wierd. Anno 1723.
aartsbiflchop van Sens ftaat, gelyk hy ook voorde- heeft hy zich met Maria Viétoria Sophia, een dochzen een (land des ryks geweeft is, maar heeft zyn ter van Anna Julius, hertog van Noailles - en werecht, zedert dat hy onder Vrankryk ftaat , niet duwe van Louis, Marquis van Pardaillan-Goudrin,
kunnen gebruyken. De ftad is niet van de groot- in den echt begeven, die hem ook 1725. een prins
He, maar wel geboud, legt. 5. mylen van Nancy, gebaart heeft, die Duc dePonthieure genoemt word.
aan den weg van Straatsburg naar Parys, en is anno
TOVOLARO, TOLARO, klein eyland in de Midde1700. begonnen gefortiiiceert te worden. Dit bis- lantfche zee, niet ver van Sardinien, aan de golf
dom heeft de koning van Vrankryk in 't jaar 1552. van Terra Nova.
het Duytfche ryk afgenomen , en de kroon van
TOUPINAMBOUS, zekere volkeren in Brafilien, in
Vrankryk ingelyft, ook is 1648. in den Weftphaal- de Capitanien Rio Janeiro, Para en Maragnan in
fchen vrede dezelve de opperheerfchappy daar over, zuyd-America; zy gaan naakt, en zyn menfchenvrebenevens alle gerechtigheden ingeruymt.
ters.
TOULON , Franfche ftad aan de kuft van ProvenTOUPOUSE, is een ftryd kolf, die de Turken aan
ce, benevens een bisdom, onder den aartsbiftchop den zadel yoeren.
van Arles (taande. Zy is van middelmatige grootTOUR , hiet een reys, ook een cieraad van harte, wel geboud, volkryk en een beroemde koop- ren of kanten. Een tour aan een zaak geven, beftad wegens haar haven, waar in de Franfche oor- tekent een zekeren draay of gefchikte manier daar
logfchepen leggen , die op de Middelantfche zee aan geven.
onderhouden worden. Haar reede loopt 3. Duytfche
T O U R , T O W R , betekent eigentlyk een Toren,
mylen landwaarts in, en haar veftingwerken beftaan maar in een eigen zin word het kafteel te Londen
uyt 7. baftions, ook is zy aan de landzyde wel ge- aan de Teems van den midden daar in ftaanden tofortiflceert, heeft daar by een groot Arfenaal, dat ren alzo genoemt, die op ieder hoek zo één heeft,
iriet een ongelooflyken voorraad van fcheeps gereed- is voordezen de verblyfplaats der koningen, en een
fchap voorzien is, en het kruyd-Magazyn legt ten fortres der ftad geweeft , gelyk ook noch tegenweiten op een kleyn eyland. In 't jaar 1707. wierd woordig na eens konings dood de opvolger aandeze plaats van de hoge Geallieerden onder den her- ftonds deze poft in bezit neemt, 't Is een oud getog van Savoyen en den keyzerlyken generaal prins bouw, en heeft een Engelfche myl in den omtrek,
Eugenius te land, en van de Engelfche en Holland- is met een muur en grachten omringt, en met veel
fche vloot te water te gelyk belegert, en hevig ge- (tukken gefchut bezet. Hier worden de kleinoden
bombardeert, dat de ftad meeft verwoeft, en enige des ryks, de oude Archiven , de echte en oorfpronkfehepen in de haven verbrand wierden. Maar de- lyke opftel der wetten, de privilegiën van alle (lawyl de vloot wegens tegenwind het gefchut niet by ten , en de verbinteniffen met uytlandfche rnogenttyds aan land kon brengen, en het daar na ook aan heden bewaart. Hier is een tuyghuys, waar uyt
levens-middelen manqueerde, wierd de plaats weer men altyd 60000. man in de wapenen kan fteken ,
verlaten. Naderhand zyn niet alleen de geruineerde als ook de gevangenis voor de ftaatsperfonen, en
werken weer gerepareert, maar ook noch veel for- de muntplaats van 't geld, dat anders nergens geten op de naburige heuvels, die de ftad befchadigen dagen word. Wanneer 'er vreugde - fchoten overkunnen, aangelegt, en alzo deze plaats noch fterker een overwinning of andere plechtigheid moeten gegemaakt. Anno 1721. heeft deze ftad een gruwlyke daan worden, lolt men de (tukken op den Tour.
peft bezuurt, en daar door haar meefte inwoners De commandant van deze gewichtige plaats hiet the
verloren.
Connetable of the T o w r , die gemeenlyk Sherif of
TOULON SUR L'ARROX, kleine ftad aan de rivier richter van het graaffchap Middlefex en deszélfs lanArrox in het hertogdom Bourgundien.
deryen is.
TOULOUSE, TOLOSE, hooftflad van Languedoc
TOUR , vorften van Tour en Taflis , zie
aan de Garonne , daar een ftene brug daar over Tajfis.
legt. 't Is een oude, en naaft Parys en Lion de
T O U R , DE LA TOUR D'AUVERGNE, IS een voorgrootfte, volkrykfte en fchoonfte ftad van geheel naam gedacht in Vrankryk, dat van de graven van
Vrankryk. Hier is het twede Parlement en de twe- Auvergne afftamt,en den titel van hertog van Bouillon,

TOU.
ion, Albret en Chateau Thierry , graaf van Auvcrgne en Vicomte van Turenne voert.
TOUBLAINE , provintie in Vrankryk met den titel
van een graaffchap, Zy legt om de rivieren Loire,
Cher, Indre en Vienne, tuffchen Berry, Blaifois ,
Vendomois, Anjou en Poitou, en hoort onder het
generaal gouvernement van Orleans. Zy is niet
groot, maar zo vruchtbaar, dat men ze gemeenlyk
den tuyn van Vrankryk noemt.
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heren vari de grote kamer, die maandaags,donderdaags, vrydaags en zaterdaags te zamen jjpmen, en
over gefchillen vonnis vellen, die ten minften een
fom van 1000. livres of 500. livres ranten betreffen»
De leden van dit collegie hebben 2.50. livres extraordinaare traktament, die hun van den rentmeelïer
des parlements betaalt worden. Het andere is Tournelle crimmelle, dat anno 1436. opgekomen is,uyt
2.prefidenten van den raad, 8. raadsheren der grote
TOURBAY, zie Torbay.
kamer, en 10. andere raadsheren beftaat, en niet
TOURBE , rivier in Vrankryk in het landfchap als criminele zaken verhandelt.
Retelois, die niet ver van Autry in de Aifne valt.
TOURNESIS, TOURNAISIS, zo hiet het gebied of
TOURCOIN, (lad in Vlaanderen, tuffchen Ryffel de Cafteleny van Doornick in Vlaanderen.
en Menen.
TOURNHOUT, zie Turnhout.
TOUR DE LEANDRE, KHESCALESI, kleine vefting
TOURNOI-SPELEN, waren voor enige eeuwen zeop een rots in het Canaal van Conftantinopel, tus- kere ridderfpelen , waar toe niemand toegelaten
fchen Scutari in Azien , en de ftad Conilantino- wierd als die zyn 16. quartieren kon aantonen, wespel.
halven zich de ridders eerft by den wapenkoning
TOUR DU BOUC , Franfch welbeveftigt flot in moeiten aangeven, en hem de wapens tonen > of
Provenee, op een klein en rottig eyland, daar het zy ook de vereifchte bequaamheden hadden. De
meir Martigues in de Middelantiche zee valt, 6. ridders verdeelden zich daar op in verfcheyde natiën
mylen van Marfeille.
en partyen, wierden paar aan paar in het park ge-.
TOURELLE, kleine ftad in Provence , 3. mylen laten , braken hun fperen, renden met ftompe lansten noordweften van Grace.
fen tegen elkander, en zochten hun tegenparty uyt
TOURNANS, groot vlek in'Vrankryk, in het land- den zadel te lichten. Het oogmerk dezer tournoifchap Quercy, 8. mylen van Parys. Niet ver daar fpelen was, dat de dappere adel in zyn bloei en
van daan is een fchoon flot , Harmenvilliers ge- waardigheid mocht behouden, de Duytfche natie
naamt, dat benevens Tournans den marquis van tot de ryksdefenfie geconferveert, en de jonge edeïBennghen toekomt.
luyden in hun oeffeningen volmaakt worden; nadeTOURNAY, DOORNICK, hooftftad van de Cafto- maal de ftompe tournoi-lanflen by een ernilig trefïany Tournaifis in 't Walfch Vlaanderen aan de fen in fcherpe fperen verwiiiVit wierden, en de ridSchelde, 't Is een oude, grote, welbeveftigde , en ders het zich toen tot een eer rekenden wanneer zy
wegens haar manufacturen beroemde ftad, ook heeft in den ftryd niet van Hechte karels, maar van manzy een fterke citadel, zynde een reguliere vyfhoek, hafte ridders ter neer gelegt wierden. In 't Roomeen bisdom, onder den aartsbiffchop van Kamerik fche ryk heeft men zulke tournoifpelen met fteken
ftaande. Zedert 1667. heeft zy de kroon Vrankryk en lans-breken tot 3Ó. aangetekent, waar van het
toebehoort, die haar in den Aakenfchen vrede 1668. eerfte 938. te Maagdeburg van keyzer Hendrik den
behuuden, en dour den beroemden ingenieur Mr. Vogelaar, het laatile Anno 14S7. te Worms van
Vauban heerlyk heeft laten beveftigen; nademaal de Rhynfche ridderfchap gehouden is; maar naderhaar fortificatie in kunden regulierheid die van Rys- hand zyn wegens het ingevoerde buskruyd diergefel noch word gezegt te overtreffen. Anno 1709. lyke ridderfpelen afgeichaft, in wier plaats het quinwierd deze plaats van de hoge bondgenoten onder taan rennen, het ringfteken, en witfchieten, paarde
prins Eugeen en den hertog van Marlborough be- wedlopen en het pylfchieten opgekomen is. In
legert , en de ftad op het einde van Juli met ak- Vrankryk zyn diergelyke ridder-oeffeningen zeer
koord verovert. De citadel verweerde zich hier op bekent geweeft, ook zyn ze by de Romeynen en
noch een geruymen tyd dapper, en heeft de geal- Grieken reeds in gebruyk geweeft.
lieerden wegens de menigvuldige mynen, die de
TOURNON, kleine ftad aan de Rhone in Vivarez?
belegerden heten fpringen, veel moeite en volk ge- benevens den titel van een graaffchap, zy heelt een
koft, tot zy zich eindelyk den 3. September van 't fterk flot, fraaje bibliotheek, en een Jezuite colzelve jaar met accoord overgaf, en anno 1713. is legie.
zy in den Utrechtfchen vrede ter faveur van het
TOURNOS , ftad in het vorftendom Barcekmette
huys van Ooftenryk aan de Staten generaal afge- in Italien, de kroon Vrankryk toekomende.
ftaan, en in den Badenfchen vrede anno 1713. den
TOURNUS, zie Tomns,
keyzer ingeruymt.
TOURNY, kleine ftad benevens een flot in het
TOURNAY, kleine ftad in het graaffchap Cominge bisdom van Rouen in Normandyen, 9. mylen van
in Gafcogne, aan de rivier Larroz.
Rouen.
TOURNEBY, oude barony in opper-Normandyen,
TOURS, hooftftad van Touraine in Vrankryk aan
èit het beroemde huys van Tourneby toekomt.
de Loire en aan de rivier Cher, over welke eerfte
TOURNELLE, is de naam van tv/e byzondere ka- rivier een ftene brug gaat. Zy is oud, groot en
mergerechten in Vrankryk. Het eerfte hiet Tour- fchoon, en een goede koopftad wegens de zyde
nelle Civile, en is een kamer van het Parlement te ftoffen die daar gemaakt worden , gelyk zy ook
Parys, die de koning anno 1669. opgerecht heeft. een prefidiaai en een aartsbisdom heeft.
Zy beftaat uyt een preüdent en verfcheyde raadsToux- A FAIT 5 te enemaal, geheel en al
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TOUVIN, grens-Ilot en vlek in Croatien, waar •derhalvcn bloot omtrent dezelve punten op de ©~
verleyeringen beroept, die evenwel van de protein altyd keyzerlyke bezetting legt.
TOUVR*E, rivier in de Franfche provintie Angu- ftamfche leeraren niet voor goed erkent worden.
TRADITORUM INSULA, eyland in de Stille-z.ec ?
mois, die in de Charente valt.
T o W A R Z Y S E N , TOWARSITS , TOWARISOZ , ZVn ten ooften van het landfchap Quir in zuyd-Amefoldaten in Polen met zware wapenrultingen : zy rica.
TRAEN , kleine rivier in 't aartsbisdom Trier,die
behangen zich dikwils met ruiffchende vleugels van
ooyevaars en kraanvogels, om zich daar door te zich in de Moezel ftort.
TRAFALGAR, voorgebergte in Andaloufïen, aan
fchriklyker en der vyanden paarden fchichtig te
maken : over hun rufting dragen zy ook beren, luy- den weftlyken mond der zee-engte van Gibraltar
paards, en andere huyden, na dat het iemand be- in Sparijen.
T R A G A B A R , zie
Trangabar.
talen kan.
T R A G E , rivier, zie Drage.
TOWCESTER, ftad in Northampton in Engeland,
TRAGICOMOÊDIE, een bly-eindent treurfpel.
60. mylen van Londen.
TRAGOEDiE,een treurfpel,dat. een droevig einde
TOWNON, ftad in het graaffchap Sommerfet in
Engeland, die het recht heeft om gedeputeerden in heeft,
TRAGONARA, een Napelfche ftad in de provintie
't parlement te zenden.
Capitania, wier bisdom onder Benevento behoort.
TOWR , zie Tour,
TRAGu,eenVenetiaanfche kleine maar vermaakTOWTOK , ftad in York in Engeland.
T O W Y , rivier in het voritendom Walles in En- lyke ftad en haven in Dalmatien , 15. mylen van
Spalatro gelegen.
geland, die zich in de baay van Tenby ftort.
TRAARBACH, kleine ftad en amt in de nederTRAHEIM, zie Draheim.
Palts, in het graaffchap Spanheim, aan dees zyde de
TRAHON, ftad in Valtelin in Graauwbundterland
Moezel , 8. mylen van Coblents ; benevens een aan de rivier Adda, waar van die gantfche landitreek
iterk bergOot, GrierFenberg ofGravenburg genaamt, het Trahoner-dal genaamt word.
den Paltsgraaf van Birckenfeld toekomende, word
TRAJAANSCHE ZUIL TS ROMEN, is een beroemt
•Voor een pas van de Moezel naar de Palts gehou- en prachtig gedenkteken, 't welk de raad van Roden. In 't jaar 1687. leyden de Franfchen tegen men ter eren van keyzer Trajaan heeft laten opover deze ftad de vefting Montroyal aan,die even- rechten , en deszelfs afch in een goude lykbus na
wel na denRyswykfchen vrede weer moeit geflecht zyn dood daar op laten zetten , in wiens plaats Sixworden. In den vorigen oorlog anno 1701. wierd tus V. evenwel het beeld van Petrus daar op heeft
zy door de Franfchen verovert, maar hun 1704.geftelt. De hoogte is van 125.trappen, en de fchodoor een fterke belegering weer ontrukt.
ne figuren daaraan verbeelden de daden en oorlogen
van dezen keyzer.
T R A B , zie Draw.
TRABA, ftad en haven op het eyland Candia, in
TRAJANOPOLIS , Turkfche kleine en ftechtbewooni e t gebied van Canea.
de ftad in Romanien , benevens een aartsbisdom P
TRABEN , vlek aan de Moezel, niet ver van Traar- aan de rivier Mariza, 10. mylen van Adrianopel.
bach.
TRAJETTO, kleine en welbewoondeftad, benevens
TRACHENBERG,vrye ftands-heerlykheid en kley- een bisdom en den titel van een hertogdom, in Terne ftad in neder-Silefien, de graven van Hatsfeld ra di Lavoro in Napels.
TRAIGUEROS, groot en fchoon vlek, en eender
toekomende, legt aan de rivier Bautfch, 5. mylen
van Breflau. Deze hecrlykheid grenft ten ooften befte plaatfen van 't koningryk Andamlien , word
aan Militfch, ten zuyden aan het voritendom Oels, byna van de beyde rivieren Tinto en O dier om»
ten noorden aan groot-Polen, en ten weften aan ringt.
het voritendom Wolau. Zy is 5. mylen lang, en
TRAINA,TROINA,kleine ftad op een hogenberg?
4. breet.
in Val di Demona in Sicilien.
TRAINEREN, een zaak op de lange bank fchuy»
TRACHENBURG, zie Drachenberg.
TRACHSELWALD, üot en landvoogdy in het can- ven, ilepende houden.
ton Bern mZwitzerland,aan de Lucerner grenzen,
TRAIQUEKA, kleine ftad in 't koningryk Valencia
waar in het fteedje Hutweil legt.
in Spanje.
TRAISMAUER , DRASMAUER , zie Trejfmauer.
TRACTATEN , zyn handelingen tot een vergclyk
over een ftrydige zaak.
T R A L I E S , oude ftad in Lydieji in Azien , die een
TRACTEMENT, is het onthaal dat men iemand biflehop heeft.
doet: ook de jaarlykfche inkomften van een amt.
TRA-LQS-MONTES , provintie in Portugal, tusTRACTEUR, T R A I T E U R , is een waardt of kok, fchen de pro vintien Beira, Entre Douro y~Minho,
die voor geld luyden van aanzien aan^yn tafel ont- Gallicien en Leon.
TRAMBOWLA, TREMBOWLA, beveiligde ftad, be~
haalt.
TRADITIONES, zyn overleveringen, die men maar nevens een Caitelany in opper-Podolien, in Polen,
van horen zeggen heeft, maar nergens by een deug- aan de rivier Seret.
TRAMIN , vlek tuflchen Trente en Bozen , aan
delyk fchryver opgetekent vind. De Roomfche kerk
heeft veel ceremoniën en artykels, die de geeftlyk- de overzyde van de Adige in Tyrol. Daar groeit
heid noch uyt den bybel, noch uyt de fchrifien der goede wyn, en de Traminerdruyven zyn ook op
H. Oudvaders van de kerk bewyzen kan, en zich $ndere plaatzen in Duytlland bekent.
TRA-

TRA.

TRA.
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T E AM ON TAN A , zo noemt men op de Middelant- van Venctien in een vruchtbare landftreek , maar
fche zee en in Italien den noord-wind.
haar haven is door het zand bedorven.
T R A N , een vlek in 't landfchapje Guipufcoa, in
TRANKERA, koninglyk Deenfch flot op het eyde provintie Bifcayen, niet ver van de rivier Bi- land Langeland.
daftoa.
T R A N Q U I - B A R , zie Irangabar.
TRANCHEE, (LOOPGRAVEN) hiet de arbeyd die
TKANquiLLiTEiT, vrede, ruil en zekerheid.
men by een belegering onderneemt om zich te dekTRANSACTIE, is een vergelyk van partyen die tot
ken, wanneer men de gracht of een ander deel der vet- noch toe in gefchil gelegen hebben , waar door zy
ting winnen wil. Deze arbeyd is van verfcheyde foor- in tegenwoordigheid van notaris en getuygen hun
ten, naar dat de grond is. Wanneer de veiling met gefchillen in der Minne byleggen.
rotfen omringt is, zo is de tranchee een verhoging
TRANSFEREREN, overbrengen , op een andere
van takkeboflen , aard-en wol-zakken, fchanskorven, plaats leveren: ook in een andere taal over zet-,
enz. Maar wanneer de grond gemaklyk kan gegra- ten.
ven worden,is de tranchee een gegrave weg , die
TRANSGRESSIEN, overtredingen van zyn plicht
op de zyde tegen de vefting met een borftwenng of bevel.
ingefloten word; zy moet 7. of 8. voet breed, en
TRANSIANA, koningryk en ftad in Indien , aan
omtrent 6. of 7. voet diep zyn. Men leyd ze krom de overzyde van de Ganges, aan de rivier Menaa
en gebogen, op dat ze uyt de vefting niet met het in Azien.
TRANSISALANA , zie Over-Yffèl.
gefchut in de lengte moge beftreken worden. Zie
Mathemat. Woordenb.
TRANSLATBREN, vertolken, of in een andere fpraak
TRANCHEE-KOGEL, is een houten-werktuyg, onder overzetten.
en aan de zyden rond, van binnen hol,en van boTRANSLATORES , hieten in Mofcovien de fecreven met een dekzel voorzien, 't welk met een tariflen in de cancelaryen, die de expeditien in de
kruydflag, en daar op met handgranaten geladen vreemde talen hebben: ook mondelyke en fchriftelyke
word. De rnymte tuiTchen beyden vult men met tolken.
bedorven kruyd of ftof van kolen, kogels, fpykers,
TRANSPORTEUR , een landmeters en wiskundig
enz. daar na word het werktuyg toegefloten, onder werktuyg, dat men in deveftingbouw'en by de areen gat tot aan de flag geboort, de brand daar m tillery gebmykt. Zie Nat. Woordenb.
gedoken, en anders gelykeen carcas met touw omTRANSPORTSCHEPEN, zo worden de fchepen gewonden, naderhand in de loopgraven geworpen. naamt, waar op men het krygsvolk van de eene
Zie Mathem. Woordenb.
plaats na de andere voert. Diergelyke tranfporten zyn
TRANCOSO,kleine Had en flot in dePortugeefche in den laatiten oorlog dikwils uyt het Genueefche
provintie Beira, 8. mylen van Vifeo.
gebied in Italien naar Catalonien gefchied, om koTRANENDAL, is een zeker gedenkteken of pyra- ning Karel III. te verfterken.
nride, die hertog George van Liegniets en Brieg
TRANSSUBSTANTIATIE , is een artykel der
dicht by het dorp Waldaueen uur van Liegnits heeft Roomfch-Catholyke kerk,waar door zy gelooft dat de
laten oprechten, en een Latynfch opfchrift daar by hoftie of het brood van het H. Nachtmaai door de
laten zetten, toen hy anno 1664. zyn dochter, de zegening te cnemaal in het ligchaam van Chiiitus
princes Dorothea EMzabeth, die met prins Hendrik verandert, en geen brood meer blyft , fchoon het
van NafTau-Dillenburg in den echt verbonden wierd, fakramentele gebruyk niet aanftonds daar op volgt.
en met haar gemaal uyt Süefien trok, den laatiten Uit dit hooftbeginfel vloejen de overige punten af,
dat zy diergelyke hoitien in byzondcre fakramentaffchcyds-kus aan deze plaats gaf.
TRANBQUER, arnt en flot op het eyland Lange- huysjes op de altaren tot de opentlyke veneratieten
land, een rayl van Ruthköping, dat voordezenden toon Hellen , clat zy in Katholyke plaatzen , wangraaf van Rantfau heeft toebehoort , en van den neer hun een prieiier met de gezegende hoilie ontgraaf Chriftiaan Rantfau den graaf van Ahlefeld ge- moet , aanftonds op de knie vallen, dat zy met de
hoftie allerley proceilien ondernemen, en dikwils de
fchonken is.
TRANQABAR, TRANQUEBAR , kleine beveiligde perfonen, die naar vreemde landen, of onroomfche
Had aan de kuil van Coromandel in Azien, den ko- plaatfen reyzen , gezegende ouweitjes meegeven ,
ning van Denemarken toekomende, benevens een om zich daar van in tyd van nood te bedienen. De
<*oede haven, waar op de Denen koophandel dry- Luyterfchen loogchenen dit Roomsgezint artykel,
ven , en welke aldaar ook de veitïng Daneburg be- en beweren de confubftantiatie, dat is, zy geloven
zitten , dat een citadel van 4. baftions is. De inwo- dat door de woorden der initelling het ligchaam van
ners zvn ten dele portugezen 9 ten dele Moren en Chriftus zich waarlyk ,doch op een onzichtbare wyblinde'Heydenentde koning van Denemarken heeft ze, met de hoftie verenigt, en in 't Nachtmaai gevoor enige jaren verfcheyde ltudenten in de God- noten worde; maar dat buiten het fakramentele gegeleerdheid als zendelingen daarnaar toe gezonden, bruyk de hoftie enkel brood blyft, al was zy vooi
en daar door een goed begin van hun bekeering ge- af gezegent. De Gereformeerden gaan noch
maakt.
,
. verder daar van af, en ftellen noch trans-noch conTRANi,*flad aan de kuil van het landichap Ban fubftantiatie, maar zeggen, dat het brood of de hofin Napels , benevens een haven en aartsbisdom. tie in het Nachtmaai na de zegening niet anders als
Zy is.'groet e l 1 welbewoont , legt .aan de golf brood blyft, en maar een teken van het ligchaam
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den , en zich een zaak zuur laten vallend
TRAVANGOR , een koningryk en ftad op het Schiereyland van Indien, aan deeze zyde van de Ganges,
TRANSSUMPT, is een affchrift van het origineel: aan de kuft van Malabar in Azien. Het hoort onook het inftrument van een Notaris , dat uyt het der den koning van Coulon , en word van Heydenen, Mahometanen en Chriftenen bewoont.
protocol gefchreven en in orde gebracht word.
vanChnftus is, dat een gelovige in het geloof geniet,
ondertuflchert dat hy het gezegende brood met den
ligchaamlyken mond ontfangt.

T R A N T S C H I N , zie Trentfchin.

TRAPANO, in 't Latyn Drepanum, ftad aan de
kuft van Val di Mazara in Sicilien. Zy heeft een
grote haven die vlytig bezocht word , en door een
iort, dat op het naburig eyland Colombreta legt,
bcfchut. By deze ftad worden koralen gevonden,
die evenwel klein en van Hechte koleur zyn.
TRAPANO, klein eyland in de Griekfche-zee,aan
het eyland Cefalonia.
T R A P E Z U N T , zie Trebifonde.
T R A P P I R E R , is die gene, die by de Commande-

ry der Duytfchc ridders de huyshouding bezorgt., op
dat in keuken en kelder alle nooddruft voorhandea
zy.
T R A P S , vrye ryksheerlykheid in opper-Ooftenryk, de vorften van Dietrichftein toekomende, die
ze 1688, van keyzer Leopold gekregen , en daar
door in het ryks-vorften-collegie toegang gekregen
hebben.
TRASMAUER, zie Treffmauer.

T R ASMIER A , klein gebied in oud-Caftilien, aan de
grenzen van het koningryk Leon , waar in geen
plaats van enig belang legt.
TRASPE, een Merk bergflot in neder-Engadin in
Graauwbundterland, het huys van Ooftenryk toekomende.
TRASSÏREN, betekent in Duitsland geld op wiffel nemen , of op iemand een wiffel trekken. Daar
van daan biet Tratta een getrokken wiflelbrief Zie

TRAVAUX, BAJA DE LOS MARAEAIOS, een zee«

boezem op de kuft van 't land van Magellaan, in
zuid-America.
TRAUCHBERG, heerlykheid, (lot en refidentie der

graven van Waldburg in Zwaben, waar van een
linie den naam voert.
TRAVE , rivier in 't hertogdom Holftein, die zich
te Travemunde in de Ooft-zee giet.
TRAVEMUNDE, fteedje en vefting in den omtrek
van het oude Holftein, z. mylen van Lubeck, aan
den mond der Trave in de Ooftzee, deftadLubeck toekomende, die het van graaf Hans III. van
Holftein voor 4000. marek Lubs gekocht heeft
Daar horen 7. dorpen t o e , en de Lubeckers, die
aan deze plaats wegens de haven en den zeehandel
zeer veel gelegen is, hebben het taamlyk laten for~
tificeren.
TRAVENTHAL, matig amthuys in Wagrien, dat
den hertog van Holftein-Pleun toekomt, daar den
18. Aug. i7oo.deTraventhaalfche traktaten tuiTchen
de kroon Denemarken en den hertog van Holftein
gefloten wierden. Het kleine amt aldaar begrypt
.16. dorpen, en den groten Kalckberg by Segebérg.
TRAVERSE, is in de veftingbouw een verheven

werk, dat van aarde, of in der haaft maar van zandzakken of andere ftof,op dewyze en in de hoogte
als een borftwering opgeworpen word, op dat de
foldaten daar achter wyken, en zich langer tegen
den aanval der vyanden verweren mogen. Men
maakt het gemeenlyk dwars over den bedekten
JNatuurk. iVoordenb,
TRATTO DI CORDA , de uytrekking der leden, of weg, zo dat 'er tuiTchen de borftwering en de Trahet wippen ,is een ftraf waar mee inzonderheid vol- verfen een doorgang gelaten word. Zie Math, Woorgens de Saxifche rechten de* vifch-dieven geftraft den!?.
TRAVERSEN, allerley hinderpalen, en verdrietige
worden , maar is hedendaags in Duytsland niet meer
in gebruyk : evenwel word in Italien deze ftraf noch voorvallen.
TRAVERSIER,is een klein vaartuyg met een mail
aan alderley misdadigers geoeffent.
T R A U , beveiligde ftad en haven in Dalmatien, en drie zeylen , dat men tot de vifleheryen of tot
op een klein eyland van den zelven snaam, dat door kleine overvaarten gebruykt.
TRAUN, de graven van Abensperg en Traun 9
een brug met het vafte land verknocht word. Zy
heeft een biflehop, die onder den aartsbiffchop van wier graafichap en flotTiaun wel in opper-Ooftenryk tuiTchen Lints en Welts aan de rivier Traun
Spalatro ftaat, en hoort de Venetianen toe.
TRAVADOSJS by de portugezen een hevige ftorm- legt, maar zy behoren evenwel tot de Zwabifche
wind, die meeft om de Caap van Goede Hoop, bank, en beilaan uyt 2. hnien :, naamiyk uyt de
niet ver van den Tafelberg , ontftaat , en vooraf Efchelbergfche en de Meiffauiche.
door een kleine zwarte wolk voorbeduyd word,
TRAUN, rivier , die in 't aartsbisdom Saltsburg
die in korten tyd toeneemt,dat 'er een fchielykon- ontfprirgt, en zich in het Ooftenrykfche gebied in
weer uyt ontftaat. In de woeftynen van Arabien den Donau ftort.
heeft men ook diergelyke ftormwinden, die door
TRAUNKIRCHEN ,Benedikryner nonnekloofter aan
een dikke wolk voorbeduyd worden, en het aardryk deGemunder-zee in opper-Qoftenryk, hoort tegenwyd en zyd met zand bedekken.
woordig de Jezuiten toe.
TRAUNSTEIN, fraaje ftad en flot aan de rivier
TRAVAGLIATI ,zyn ledenvan een geleert genoodfchap te Siena in het Florentynfche gebied, die een Traun, in opper-Beyeren, in 't rentamt Munchen.
zeef tot hun zinnebeeld verkoren hebben , die door Hier word veel zout gemaakt, waar toe het zouttwe handen gefchudt word, met het byfehrift: do- water over het gebergte door een kunftige waterleyding hier heen gevoert, en wegens den overvloed
nee impurum, dat is, zo lang het onrein is.
TRAVAU , arbeyd, moeite, Travailleren, arbey- van hout het zout alhier gekookt word, T w e uren
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TREBISSEN, flot en vlek in Meiflen aan de Muldaar van daan legt het wildbad Aendlholtzen, 't
da, 2. uren van Wurtzen, een heer van Dieskau
welk voor veel ziektens goed is.
T»AUSNITS , (lot in de opper-Palts, dicht by Nab- toekomende.
TREBNITS, een ftad i n d e Leutmeritfche kreits
burg, waar op Frederik de Schone in 't jaar 132,1.
in Bohemen.
drie jaren lang gevangen heeft gezeten.
TREBNITS, marktvlek en beroemt vorftlyk nonTRAUTENAU , kleine ftad in Bohemen, in de konen (lift in 't vorftendom Oels in Silefien, 3.mylen
ninggratzer kreits.
TRAUTMANSDORF , de ryksgraven van Traut- van Brefiau, waar heen jaarlyks grote bedevaarten
Kiansdorf horen tot de Zwabifche bank, en beftaan naar het graf van de H. Hedwig, die een gemalin
uyt 2. linien, naamlyk uyt de Johan-Frederikfche van hertog Hendrik van Silefien geweeil is, en dit
en de Johan Hartmanfche: de graaflyke landen leg- kloofter in het jaar 1203. gefticht heeft , gedaan
gen in Ooftenryk, Bohemen en andere keyzerlyke worden. In 't jaar 1709. kreeg deze plaats uyt kracht
erflanden, maar het ftamflot Trautmansdorf in 'ne- van de Oud-Ranftadfche conventie een Luyterfche
kerk en fchool.
der-Ooftenryk.
TREBSCHEN, voordezen een dorp,tegenwoordig
TRAUTSOHN, het geflacht der vorften en graven
Trautfohn van Falckenitein is een der vornaamfte een nieuwgeboude ftad in de Zulichauer kreits in
van Ooftenryk, heeft zyn oorfprong uyt Tyrol, het hertogdom Croiïen, de heren van Troichke
en bezit nevens het muntrecht zedert 1451. het erf» toekomende.
T R E B U R , zie Tribur.
maarfchalks amt in Tyrol, en zedert 1680. heterfhofmeefters amt in neder-Ooftenryk. Graaf JohanTRECASTE, kleine ftad niet ver van Novara, in
nes Leopoldus Donatus Trautfohn, graaf van Falo 't hertogdom Milaan, aan de rivier Ticino, den
kenftein, wierd voor zich en zyne nakomelingen door graaf van Lampugnani toekomende.
den keyzer den 19. maart 1711. in den ryks vorftenTRECHTIKGSHAUSEN , zie Dreckhaufen.
ftand verheven, 20 dat alle de eerftgeboorne van
TRECKSCHUIÏEN, zyn hier in Holland de fchuyden wereldlyken ftand de vorftlyke, de andere de ten die de reizigers langs de vaarten van de eene
graaflyke waardigheid zouden voeren. Hy ftierf plaats naar de andere brengen, op gezette uren vaden 19. Oélob. 172-4. als keyzerlyke opperhofmee- ren en aankomen, en door paarden getrokken worfter ,en zyn zoon en tegenwoordige vorit van Traut- den.
fohn Joliannes Wilhelmus is 1700. geboren, werkT R EFFEN, flot en heerlykheid in neder-(Train©
lyke rykshofraad, en heeft zich den 15. April 1722,. tuflehen Laybach en Rudolfswerth.
met Maria Jofepha, een gravin van Weifienwolf,
TREFFURT, ftad en amt aan de Werre in Hesin den echt begeven, waar uyt den 2. Sept. 1723. fen , dat onder drie landsheren , naamlyk keureen prins geboren is.
Ments , keur-Saxen en Heffen-Caflel flaat. lede!
van deze vorften heeft 'er zyn byzonder amtman.
T R A W , zie Trau.
TREASON, zie Hoogverraad.
TREFONTANE, TREFONTI, drie kleine eylanden
aan de kuft van Val di Mazara in Sicilien.
TREBAIOS , zie Travaux.
TREGONEY, ftad in Cornwal in Engeland.
TREBBIN , een fteedje in de middelmarck BranTREGUIEUR , LANTRIGUEUR, ftad op een eyland
denburg , 4. mylen van Berlyn.
TREBEL, rivier op de Mecklenburgfche enPom- aan de noordlyke kult van Bretagne, benevens een
merfche grenzen, die by Demmin in de Pene valt. haven, als ook een bisdom , onder den aartsbisTREBIA, VAL DI T R E B I A , valey in het hertog- fchop van Tours behorende. Haar biiïchop voert
den titel van graaf, en is een wereldlyk heer over
dom Piacenza in Italien.
TREBIA, rivier in Italien, die in het Genuee- de ftad.
fche gebied ontfpringt, en zich boven Piacenza in
T R E I D E N , een fterke plaats in de Lyflandfche
den Poo ftort.
provintie Lettland, niet ver van Riga, aan denAaTREBICZ , ilad en flot aan de Igla, in het mark- itroom.
TREIN , het gevolg dat iemand by zich heeft.
graaffchap Moravien.
T R E I S A , zie Treyfa.
TREBIGNA, kleine ftad in Dalmatien, die onder
Turkfche gehoorzaamheid flaat. Haar bisdom beTREKATON, kleine ftad in de Lyflandfche prohoort onder den aartsbiftchop van Ragufa.
vintie Letten, ió. mylen ten noordooften van RiTREBISONDE, TRABISONDA , TARABOSAN , de ga.
hooftftad van Natoliën in Azien , benevens een aartsTRELLBURG, fraaje koopftad op Schonen, aan
bisdom en een goede haven aan de kuft van de de Ooft-zee.
Zwarte zee, aan den wortel van een berg. In 't
TREMBOWLA, zie Irambowla.
begin van de 13de eeuw was zy de hooftitad van
TREMESEN, zie Telenfin.
het Trebifontfche keyzerryk , dat byna 260. jaar
T RE MISSEN, zie Telenjin.
duurde, en van de Turken verwoei! wierd. Zy
T R E M I T I , of ST. NIKLAAS EYLAND, het voorheeft maar een Italiaanfche myl in den omtrek, naamfte onder de eylanden Tremiti, die in de golf
evenwel zyn de voorrieden zo groot,dat 'er20000. van Venetien aan de noordlyke kuft van het landburgers wonen kunnen: bier by komen 2. kleine fchap Capitanata in 't ryk van Napels leggen. Op
citadellen, een op een berg, en de andere in de het eyland Tremiti zyn reguliere kanunniken van
vlakte, maar in de voorlieden wonen meelt Grie- St. Jan van Lateranen, die alle deze eylanden toeken en Armeniërs»
behoren»
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TREMOUÏZ,T,E, heevlykheid, benevens een kleine
Had en ichoun ilot in Viankryk, in de provintie _ amt benevens een koninglyk huys, ook een haven,
Poitou, en het üamhuys van het beroemde hertog-' de Munde genaamt, in achter-Pom meren, aan de
lyke geilacht van Tremouille, waar van de marqui- rivier Rega, 4. mylen van Colberg, is wegens de
fen van Rohan, en de hertogen van Noirmouftier Raichen en koutten, die 'er gemaakt worden, benoemt.
afltammen.
T R E M P , kleine ftad in Catalonien aan de rivier
TREPTOW , OUD-TREPTOW , kleine oude ftad
Niguella Pallareia, 10. mylen van Urgel.
en amt aan de rivier Tolleniee in het Stettynfche
TREMSBüTTEL,dorp en amt in de provintie Stor- gebied , benevens een fiot in voor-Pommeren ,hoort
marn in Holftein, 5. mylen ten noordoolten. van tegenwoordig den koning van PiuyfTen toe.
Hamburg. Dit amt hoort den hertog van HolT B E S A , TRESSA, rivier in het Miianeefche, die
itein- Gottorp t o e , evenwel maakt 'er de koning Lago Maggiore met Lago diLugano aan een hecht»
van Denemarken ook enige pretenfien op,
en is omtrent tw-ee en een halve Duytfche myl
T R E N , kleine rivier in het hertogdom Sleeswyk, lang, maar taamlyk breed.
die by Frederiksftad in dtn Eyderftroom valt.
TRESEN, vlek en haven aan de Ooft.zee in Su~
TRENCHEH, zie Tranchêe.
dermanland in Zweden.
T R E N Ï O , zie Trigno.
TREMES, dorp en ilot, benevens den titel van
T H E N T , rivier in Engeland,in de provintie Staf- een hertogdom in Champagne,
ford , die zich in den Humbert ontlaiï.
TRESORIER, SCHATMEESTER, is een voornaam
bediende, die den fchat van een ryk, republiek,
TREN TE , zie Drent.
TRLNTE , bisdom , en het zuydiyke deel van provintie of kioofter in bewaring heeft. In VrankTyrol in de Tridentynfche of Trentfche Alpen,zo ryk heeft men 'er verfcheyde foorten van, ais daar
dat het aan het eigentlyk zo genaamde Tyrol en de is Ie Treforier general, die het bewind over een
Venetiaanlche landen grenft. Het hoort het huys gehele generaliteit heeft, en derzelver inkomften
van Ooftenryk t o e , en de hooft- en biffchoplyke inzamelt; Treforier de 1'epargne, die de gefchenreiidentie-ftad Trente legt tuffchen het gebergte ken , affignatien en briefjes van den koning betaalt;
aan de Adige, daar een boute brug hier over legt. Treforier des revenus ou parties Cafuelles, die de
Men fpreekt 'er Italiaans en Hoogduyts, hoewel penningen, welke voor de verkochte amten inkohet eeriie meer als het laatfte, en zy legt 3. dagen men, beftiert; Treforrer des Aumones, Ofrandes
reizens of 21. mylen van Venetië», in den om- & devotions du Roi, die de aelmoezen des konings
trek is zy een Itaïiaanfche myl groot, eniger maten onder de klootters en arme luyden uytdeelt; Tre.beveiligt, en heeft buyten de ftad een biffchoplyk forier des rnenus plaiiirs, die den uytgaaf van aller»
*refidentie-flot, dat met wallen en bolwerken be- ly kleinigheden uyt de koninglyke kas heeft; Treveiligt is. De bifkhop heeft wel het wereldlyke forier ordinaire de la guerre, is by na zo veel als
rechtsgebied, en rekent zich onder de onmiddely- krygs betaalmeefter, en deze betaalt de Gendarke Handen des ryks,'t welk hem het huys van Oo- mes; Treforier extraordinaire is die de overige troefienryk evenwel tot noch toe het wilt heeft, en dit pen haar traktament geeft, enz.
huys oeffent 'er de meefte landsheerlyke rechten,
TRESORIEREDE LACHARITEJIS een godvruchtige
neemt ook van wegens het land de ryks-prseftanda dame dvz over de kas der armen van een zekere
waar. ïn 't jaar 1545. wierd hier het wydberoem- parochie het opzicht heeft. Diergelyke bediening
de concilie van Trente gehouden, 't welk van de had voor weinig jaren mevrouw Bignon, gemalin
Roomfche kerk tot noch toe voor de richtTnoer van den ftaats-raad en avocaat generaal Bignon,by
harer leer gehouden word. De tegenwoordige bis- de kerk van St. Nicolas du Chardonet m Parys.
fchop is Antonius Dominicus, een gebore graaf van
TRESSELER , is een zeker amtenaar by de ridders
Wolckenftein , en Senior van het aldaar zynde Dom- van de Duytfche orde, die niet anders als de fchat»
kapittel, die den 2.6. Nov. 1715. tot biilchop ver- meefter is.
koren is.
TRESSMAUER , aartsbiflchoplyke Saltsburgfche ftad
T R E N T O , rivier in Abruzzo , in 't ryk van Na- en ilot aan de rivier Trufan in neder-Ooftenryk.,
pels.
7» mylen van Wenen. Dicht hier by zyn 2. kafteTRENTSCHIN , ftad en fterk ilot op een rots, aan len Óynet en Engelfee.
de Wag in opper-Ongaryen. Zy is de hooftftad
TREUCHTLINGEN , ilot, fteedje en heerlykheid
van het graaffchap Trentfchin, dat aan de Silêfifche in Franckenland,2.uren van Weiifenburg aan Norci»
en Moravifche grenzen legt. Een kleine myl daar gau, den markgraaf van Anfpach toebehorende,
van daan v/ierden de rebellen Anno 1708» den 1.
TREUEN , zie Dreyen.
Auguftus van den keyzerlyken generaal graaf HeiTREUEN-BRIETZEN, zie Brietzen.
Her geflagen.
TREVHS, een flilftand van wapenen. Treve de
compliments, is een fpreekwyze die men tegen een
TREPANO, zie Trapam,
TREPCIA, kleine ftad in Servien in Ongaryen, vriend gebruykt, om te vermanen dat hy geen on**""
<derdehalve Ongaarfche myl ten zuyd-ooften tan nodige complimenten make.
Novibafar.
TREVES KAMER , is een zeer prachtig vertrek op
TREPHIN, fchone en fterke ftad in opper-Onga- het hof in den Haag, waar in de vreemde miniryen aan den Wag ftroom, heeft een voortreflyk ixers en afgezanten met de gedeputeerden der heren
Staten general dakwils. ftaats vergaderingen handen,
gezondheids bad, en een fehoon ilot op een rots.
TEEPTOW , NIEUW-TREPTOW \ kleine ftad en
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'til de gewïchtigfte zaken, die verbinteniffen * oorlog , vrede en diergelyk betreffen, onder eikander
afhandelen.
Tufcvico , Vico DFLLA BARONIA , kleine ftad
in Principato oltra in Napels, benevens een bisdom
onder den aartsbiffchop van Benevento Üaande: zy
is fterk en groot en over al met water omringt.
TREVIGLIO, TREVILIO, vlek in de Italiaanfche

provintie Chiera d'Adda, aan de rivier Adda in
het Milaneefche gebied. Daar is een oud beveiligt
flot.
TREVIGNO, kleine ftad in het gebied Alava, in
Bifcayen in Spanje.
T R E V I G O , T R E V I G I , hooftftad van de Trevifa-

ner Marck in het Venetiaanfche gebied aan de rivier Pievefella. Zy is taamlyk groot en beveftigt,
en heeft een biffchop, die onder den patriarch van
Aquileja ftaat.
T R E V I L I O , zie Treviglio.
TREVISANO , LA MARCA TREVISANA of T R E -
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de ftad Qmpeche, xyaar by m e n zuydwaarts een
goede ree voor de ichepen vind. Zy zyn alzo ge»
noemt om dat zy door hun legging een driehoek
uytmaken.
TRIANGÖLO, een van de Lucayifche eylanden
in noord-America, tufTchen de eylanden Samana
en S. Salvador.
TRIANON, koninglyk luft-flot in Vrankryk, niet
ver van Verfailles, 't welk niet groot maar zeer
fchoon is.
TRIEAR , kleine ftad in zuyd-Schotland op de
landtong tuftchen het Schier-eyland Contyra , en
het landfehap Knapdalia. De zee-engte aan de weltlyke kuit word de zeeboezem van Tribar genaamt,
TRIBAU, ftad in Moravien aan de Boheemfche
grenzen.
TRIBERG , Ooftenryks fteedje in het Zwarte woud y
niet ver van Homberg aan de Guttach.
TRIEXGNA , ftad in het gebied van de republiek
Ragufa in Dalmatien.

TRIBSEE, TRUBSE, TRIBESES 9 kleine ftad en
TIGIANA, een provintie in de republiek van Venetien , die ten ooften aan Friuli, ten noorden aan pas tegen het Meckleriburgfche, aan de rivier TreBellunefe en Veltrino, ten weden aan Vicentino bel in het Barthifche diftriét in voor-Pommeren a
en Padouano, ten zuyden aan het hertogdom Ve- 4. mylen van Straalfond. Zy is anno 1701. te enenetien grenft. De Marca Trevifana of Trevifer maal afgebrand, en 1720. aan de kroon Zwedei*
marck begrypt het eigentlyk zo genaamde Trevi- weerom gegeven.
TRIBUNAAL, een hoge gerichts-ftoel in een kofano, of het gebied van Trevigno, het Feltrino en
Bellunefe, heeft veel meiren en gezondheids baden ningryk of fouvereïne heerlykheid, waar heen van
de nedergerichten geappelleert word, en in gerechtsen is daar by zeer vruchtbaar.
TREVOUX, oude en kleine ftad aan de Saone in zaken de laatfte uytfpraak gefchied. Diergelyke 2o
Breffe, en de hooftftad van het vorftendom Dom- grote Tribunalen heeft de Poolfche koning Stephabes. Zy legt 3. mylen van Lion, heeft een parle- nus Batori anno 1578. te Potricow en Lublin aan»
ment , collegiaat-kerk, en rekenkamer. Koning Lo- gelegt. In Litthauen is diergelyke anno 1581. van,
dewyk XIV. heeft deze ftad benevens het vorften- dezen koning ook opgerecht, 't welk nu eens te
dom Dombes zyn natuurlyken zoon den hertog van Vilna, dan weer te Novogorod, dan weer te Minsk
Maine gefchonken. Hier is een geleert genood- gehouden word. Het koninglyke Zweedfche Trifchap,dat meeft uytjezuiten beftaat,en voor enige bunaal te Wismar in het Mecklenburgfche is anno
jaren begonnen heeft een Journal of maandelyk 1653. onder de regering van koningin Chriftina opuyttrekzel van de nieuwuytgekome boeken in 't gerecht, en het koninglyke Pruyflifche over de aan*
gewonne Duytfche provintien heeft de Godfalige
licht te geven.
TREYSA , matige ftad aan de rivier Zwalm, in koning Frederik I. in 't jaar 1703. te Berlyn aangehet Heffen-Kaffelfche graaffchap Ziegenhayn , 2. m. legt.
van Homburg, en 4 van Marpurg. Zy is een re- EL TRÏBUNAL DE INCONFIDENTÏA, ZO wierd het
lidentie-ftad der ridderfchap, hoort onder Kaffel, nieuwe en uyt 7. perfonen beftaande gericht te Maen heeft een ambacht, 't welk het gericht Schön- drid in Spanjen genoemt, 't welk Phiiippus V. in't
jaar 1708. in Spanjen oprechte, om op alle ver»
itein genaamt word.
TREZEGNIES, een marqnifaat in OoftenryksBra- dachte correfpondeaten en tegen de Franiche regering qualyk gezinde perionen naauwe acht te gebant, een familie van dezen naam toekomende.
T R E Z Z O , kleine Milaneefche ftad en veiling aan ven, zonder ^nigt aihankelykheid van een hoger
de rivier Adda,waar over daar een brug legt,heeft gerechtshof ordentlyke informatien tegen hen te
een oud flot, dat met een driedubbele watergracht nemen, en dezelve naar bevinding der zaak aan lyf
omringt, en ordent-Iyk met een Spaanfchebezetting en leven, haave en goed te firaffen
belegt is. Tegenwoordig hoort deze plaats de graTRIBUR, vlek in het graaffchap Catfenellebogen,
ven van Cavenago toe.
tuftchen Ments en Oppenheim , onder H effen-DarmTKIANA, fchone plaats in 't Spaanfche koningryk ftad behorende, is voordezen een grote en beroemAndaloufien, die maar door de rivier Guadalquivir de ftad ge weeft.
van de ftad Seviljen afge'fcheyden , en door een
TRIBUTARH of CTNSBARE STATEN , worden die
fchipbrug weer mat dezelve verenigt, en daar door gene genaamt, die een andere mogentheid een zeook als een voorftad van Seviljen aangezien word. ker ichutgeld of andere fchatting betalen moeten-9,
Hier is het huys der inquiiitie, en een Karthuyfer gelyk 'er"de Turkfche keyzer veel onder zyn gebied
kloofter las Cuevas genaamt.
heeft.
TRIANGEL, iyn drie lage eylanden in de baai
TRIBUUT,zo noemt men alle fehattingen en tolvan Campeche in noord-America, 30, mylcn van len,
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T R I C A L A , oude en redelyke grote ftad aan de
T R I E U , kleine rivier in Bretagne , die zich te
rivier Peneus in Theffalien in Griekenland , benevens Treguier in de zee ftort.
een bisdom, onder den aarts-bifichop van Laritia
T R I G N O , T R E N I O , rivier in Napels, die in het
graaffchap Molife ontfpringt, en zich in de golf van
^TRICARICO, ftad aan de rivier Bafiento in Bafi- Venetien ftort.
licata, in Napels, die anno 1694. door een aardbeTRIGOLD ON , zie Alcipo.
ving by na gants geruineert is. Haar bisdom ftaat
T R I M E , kleine hooftftad der provintie Eaftmeath
onder den aartsbiflehop van Matera.
in Ierland aan de rivier Boyne, benevens een bisTRICASTINOIS, landfchap inDauphine inVrank- dom , onder den aartsbitTchop van Armagh behorende.
ryk.
TRIMOUILLE , zie Tremoutlle.

T R I D E N T , zie Trent.
T R I D O R F , zie Dridorf.

TRIEBEL , kleine ftad en flot in neder-Lufatien ,
3. mylen van Spremberg,en 2. van Sorau, den graaf
van Promnits-Sorau toekomende.
T R I E F F E L S , zie Anweiler,
T R I E N T , zie Trent.

T R I E R , aarts-bisdom in den neder-Rhynfchen
kreits, dat ten weften aan het hertogdom Luxemburgsen noorden aan hetgraaffchapManderfcheyd,
en het aartsbisdom Keulen, ten ooiten aan de Naffaufche landen, en ten zuyden aan de neder-Palts
en Lotteringen grenit. De Rhyn-ftroom deelt het
In 2, ongelyke delen, en het brengt heerlyken wyn
voort, ook vind men'er zilver-enyzer-mynen, ook
gezondheid baden in. De aartsbiflehop van Trier
is des H. Roomfchen ryks-aartscancelier door
Gallien , of het koningryk van Arles , en heeft
de eerfte ftem by de keyzerlyke verkiezing.
Hy zit recht tegen den keyzer over, en gaat in een
rechte linie voor den keyzer , zo evenwel dat de
gene, die de keyzerlyke kleinodiën dragen, daar
tuffchen gaan. Of hy het volle privilegie de non
appellando heeft, of maar tot 500. goudguldens toe,
daar aan word getwyffelt. Toen in her. jaar 1729.
de keurvorft Francois Lodewyk, Paltsgraaf en grootmeefter der Duytfche orde in plaats van den verHorven keurvorft van Ments den zelven opgevolgt
was,is in deszelfs plaats den 2. Mey de graaf Frans
George van Schonborn (gewezen domprooft van het
kapittel) met eenparigheid van ftemmen tot keurvorft
en aartsbiflehop van Trier verkoren.
TRIER , hooftftad van het aartsbisdom van dezen
naam, legt aan den Moezel, maar midden door de
ftad loopt het kleine water Weberbach, en zy word
voor de oudfte ftad van Europa gehouden, 't welk
onder anderen uyt het vers blykt dat voor hetraadhuy-s ftaat:
Ante Romam Trevlris jletit annis mille meent is.
betekenende dat Trier 1300. jaaren voor Rome geftaan heeft , gelyk zy ook een univerüteit heeft,
wiens oorfprong men eigentlyk niet weet.
TRIESBURG , zie Drlburg*
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T R I E S T E , kleine Italiaanfche ftad in het gebied
Carfo in Iftrien , die beveiligt is, een fterk flot, een
haven, en een bisdom,onder den patriarch van Aquileja ftaande, heeft. Zy legt aan de golf van
Triede, en hoort het huys van Ooftenryk toe, 't
welk deze plaats anno 1725. tot een vrye haven
verklaart heeft, en daar een bank onder keyzerlyke
garantie aangelegt, ook zal de weg van Fiume aan
over het gebergte naar de andere keyzerlyke erflanden vaarbaar gemaakt worden,

TRiMPERG,berg-flot en amt in 't ftiftWurtsburg,
aan de Franekifche Saai
TRING , ftad in Herford in Engeland.
TRINIDAD , eyland der Drie-eenheid : zo wor*
den 2. verfcheyde eylanden in Zuyd-America genoemt , die tot de Antillifche eylanden Sottovento
behoren. Het ene legt op de golf van Paria, 't welk
ryk van luyker-ried is, en de Spanjaarden hebben
'er de volkplanting St, Jozef o p , ook vifkhen zy
aan de kuft veel paarlen. Het andere is onbewoond
en legt op de Braliliaanfche-zee.
T R I N O , is een klein landfchap in het hertogdom
Montferrat in Italien, 't welk beneden aan den Po
en het gebied van Cafal, maar boven aan weerskanten aan het landfchap Vercellois grenft.
TRINO , kleine beveiligde ftad , 2. Italiaanfche
mylen van den P o , in het hertogdom Montferrat
in Italien, benevens een fterke citadel van 4. baftions.
Zy hoort den hertog van Savoyen toe, en is tegenwoordig niet meer als van te voor beveftigt, wyl hertog Karel Emanuel II. de [veftingwerken meeftendeels heeft laten Hechten en vervallen.
TRINQUEMALE, TRINQUENEMALE, koningryk en

ftad aan de golf van Trinquemale, aan de ooftlyke
kuft van het eyland Ceylon. De ftad hoort de Hollanders t o e , die ze 1693. op de Franfchen verovert hebben.
TRINQUETAILLE , klein eyland op de Rhone in
Provence, niet ver van Arles.
TRIOLA , vlek tuffchen het graaffchap Nizza en
het vorftendorn Oneglia,in't Genueefchegebied in
Italien.
TRIOMF, zo noemt men de ftaatfie die men, na
behaalde overwinning op de verflage vyanden, aanrecht , en deze plechtigheid is het eerft van de Romeinen opgebracht, die hun generaals, wanneer zy
de vyanden geflagen hadden, met openbare gelukwenfehingen en grote pracht in de ftad voerden. Enige houden Romulus voor den eerften Invoerder
dezer plechtigheid, andere fchryven TarquiniusPrifcus deze uytvinding toe. Het getal dier triomfen
word van de bouwing der ftad Romen tot Vefpaiiaans tyd gemeenlyk op 320. jaaren gefchat. In onze tyden is het voor wat gedenkwaardigs. te achten,
dat zyn czaarfche majefteit na de volkome zege, in
't jaar 1709. by Pultawa op het ZwTeedfche leger
behaalt, alle Zweedfche krygsgevangen , zo wel officiers als gemene foldaten, den 1. Jan. 1710. met
grote ftaatfie in de hooftftad Mofcow opentlyk in
Triomf gevoert heeft.
TRIOMFBOGEN, zyn koftelykopgerechte eere-bogen niet zinryk fchilderwerk en devifen vereïert,
waar
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waar door de zegepralende overwinnaars hun intree
doen.
TRIONTO, kleine rivier in Calabria citra in Napels , die zich in de golf van Taranto ontlaft.
T R I P AL DA , vlek met den titel van een hertogdom
in Napels, inPrincipato oltra.

T R I S T E , de zee-boezem Trifte is een deel van
Mar del Nort, by de kuit van Terra Firma in America»
TRITTOW , ftad en amt in Stormarn, den hertog
van Holftein-Gottorp toekomende, zesdehalve myl
van Hamburg.
TRIVENTO, kleine ftad in 't ryk van Napels , in
het graaffchap Molife op een heuvel aan de rivier
Trigno, benevens een bisdom, onder den aartsbiifchop van Benevento ftaande.
TRIVIALE SCHOLEN , zo worden die ftads fcholen
genaamt, die minder aanzienlyk zyn als de Gymnafia, en van waar zich de leerlingen in Duytsland
gemeenlyk eerft op een Gymnafium begeven , eer
zy hun Academifche ftudien op een univeriiteit beginnen.
T R I VIL AR , klein koniningryk en ftad in Malabar»
in ooft-Indiën in Azien.
TRQCAZZANO, kleine ftad in 't hertogdom Milaan, niet ver van de rivier Adda, aan de grenzen van het landfchap Lodi.
TROCHTELFINGEN, kleine ftad en fiot inZwabeng
tegen den Donau , tuflchen Reutlingen en 'Sigmaringen , den vorft van Furftenbe^g toekomende.
TROEBLEN» verwarringen, cnluft, twift in een
land.
TROEPEN , hiet eygentlyk een menigte foldaten 9
doch onder dit algemene woord word gemeenlyk
een gants leger veiftaan.

TRIPLE ALLIANCE,noemt men een verbond, dat

tulTchen drie mogentheden gefloten word. Diergelyke triple alliantie was 'er in den voorleden Turkfchen oorlog tuflchen den keyzer, de kroon Polen
en de republiek Venetien; ook tuflchen den keyzer , de Hollanders en keur-Brandenburg ; insgelyk
1668. tuflchen Engeland ,Zweden en Holland,toen
Vrankryk den plotslyken inval in Franche Comté
gedaan had. In het jaar 1717- is 'er ook een defenfive triple alliantie tuflchen Vrankryk , grootBrittannien en de republiek Holland op den 4. January in den Haag gefloten.
T R I P O L I , koningryk in Barbaryen in Africa,tuffchen de Middelantfche-zee en het landfchap Biledulgerid, zo dat het ten ooften aan het koningryk
Barcan, en ten wenen aan het koningryk Tunis
grenft. Voordezen was het een koningryk , maar
tegenwoordig is het een vrye republiek, die evenwel onder befcherming van den Turkfchen keyzer
ftaat, die hier zyn Bafla houd. De regering bellaar
uyt den dey, die zo veel als doge i s , uyt den groten divan, die het machtigtte collegie is, en uyt de
voornaamile burgers. Het land is onvruchtbaar,
maar de lucht gematigt, en men vind 'er Leeuwen,
•Tygers, Struysvogeis en ongemeen grote fchapen.
De hooftftad Tripoli of Tripoli di Barbaria legt aan
de Middelantfche zee, is taamlyk groot , en heeft
een goede haven benevens een fterke citadel. Zy
word van Moren, Joden en Turken bewoont, en
is met hoge en Üerke muren als ook torens en bolwerken wel veriterkt. De Inwoners dryven fterke
zee-rovery op de Middelantfche-zee, en i6Ó5.wierd
deze plaats hevig van de Franflchen gebombardeert,
en zeer befchadigt. Een half uur daar van daan
legt Miffie of de nieuwe-ftad, daar de voornaamfte
Inwoners van Tripoli hun lufthuizen hebben.
TRIPOLI , kleine ftad in Natoliën in Azien.
T R I P O L I DI SORIA, TAROBOLOS SCHAM, taam-

lyk grote Turkfcheitad aan de kuft van Syrien, benevens een goede haven en citadel. Zy is de hooftftad van een Beglerbegfchap, en bevind zich tegenwoordig in goeden ftaat.
TRIPSEE , zie Tribfee.

T R I P ris, kleine ftad in Oofterland, een mylvan
Neuiladt aan de Orla, naar den kant van Gera
toe, hoort tot de Saxen-Zeitfche landsportie, maar
komt tegenwoordig den keurvorft van Saxen toe.
TRIREGNUM, ZO word de koftelyke drie dubbele
kroon des paufen genaamt, waar mee dezelve na zyn
verkiezing gekroont word.
T R I S T , klein laag eyland in de baay van Campeche in noord-America, die door een zoute gracht
van het eyland Port-Royal afgefcheyden word, die
zo i'mal is , dat 'er qualyk een fchuyt door kan.
Op veel plaatzen is het 3. mylen breed en 4. lang.
TRISTAN DE CUNHA, 2.kleine eylanden vanden
Ethiopifchen Oceaan in Africa.

%

TROEPEN VAN 'T KONINGLYKE HuYs,zyn in Vrank-

ryk de Gardes du Corps, Gens d'Armes en Grands
Mousquetaires.
TROGLODYTEN, zyn zekere luyden op het eyland
Malta by Bofquet,die in holen onder de aarde wonen , Arabifch fpreken, en den Roomfchen Godsdienft toegedaan zyn. Zy zyn groot en fterk, leven
lang , en over dag beploegen zy het land, maar des
nachts gaan zy in hun holen. Diergelyke vind men
ook in den kerkelyken ftaat by Viterbo , insgelyks
in Indien en Africa, welke weinig van $eze onderfcheyden zyn.
TROJA , kleine ftad benevens den titel van een
vorftendom, en een bisdom, onder den aartsbiflchop
van Benevento behorende. Zy legt in de provintie
Capitanata in Napels.
TROJA , was in oude tyden de hooftftad van het
in klein Azien gelegen landfchap Troas en het koningryk van Priamus, die in het jaar 2870. na de
fchepping der wereld na een tienjarige belegering
van de Grieken verwoeft is. Enige mylen daar van
daan bouwde Alexander de Groot een ander Tro~
jen, dat zo wel als het eerft e verwoeft is.
TROJACKEN, een munt in Polen, waar van 'er
2. op een Chouftack gaan. Men rekent ze op het
24Öe deel van een ryksdaalder.
T R O I E S , zie Troyes»

TROIS CHATEAUX, ftad en bisdom in Provence,
dat onder den aartsbiflchop van Arles ftaat.
TROIS FOURCHLS, DRIEPÜNTEN , kaap op dekuf-

ten van het koningryk Fez in Africa. .
TROIS RIVIERES, grote rivier i%*nieuw Vrank*
ryk, die uyt drie rivieren ontitaat, en zich in de
rivier van St. Laurens ontlaft.
TROITZA MONASTIR, een wel geforuficeert kloo*
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fter in Mofcovien,' dat de gedaante van een goede gaande kennisneming te enemaal uyt het gild gefl©;
ten mocht worden.
veiling heeft.
T R O N C , is een klein vaartuyg met een verdek ea
TROIZKO, Mofcovifche ftad in Siberien.
TnoKi,waywoodfchap in Litthauen ,tuflchen de 'vierkant zeyl.
TRONECK , Hot en amt aan de rivier Troen, tufwaywoodfchappen Vilna , Novogrodek en Bielsko,
gelyk ook tuflchen Brandenburgs-Pruiffen en Samo- fchen Trier en Kreutfenach in de neder-Palts , de
gitien. Het begrypt 4. grote dirtricten, naamlyk Wild-en Rhyn-graven toekomende.
Grodno , Lida, Cowno en Upita. De hooftüad
TRONTO, kleine rivier in Abruzzo oltra in NaTr@ki legt aan een aardtong die in een klein meir pels^, die zich in de golf van Venetien ftort.
gaat r en midden hier in itaat een ilerk Hot. Zy is TRONTO , GASTEL DEL T R O N T O , fterk flot op
wegens het omleggent moeras fterk, heeft een mi- een hoge rots in de provintie Abruzzo oltra in Narakuleus fL. Vrouwe-beeld, en legt 4. mylen van pels, 't welk den Franfch-gezinden vorit van Atri
in 't jaar 1708. door een verradery zou overgeleVilna.
TROLHETTA , rivier in Zweden , die in het meir vert worden,maar 't geen noch ter rechter tydontWener ontfpringt , en zich in het Cattegat ont- dekt wierd.
T R O O N , is een verheve zetel, die maar aan gelaft.
TRÖMLÏNG, een moerafïïge kndftreek-by Garde- zalfde en doorluchtige hoofden toekomt.
T R O P , kleine itad in de Zweedfche provintie Meleben in de oude Marck-Brandenburg, waardoor de
Ohra vliet. Van binnen is zy niet bewoont, maar delpadien.
TROPANO, zie Trapano,
de dorpen zyn daar neven aangeboud, wier inwoners de Drömlingers genaamt worden, en die in den TROPEA , kleine itad aan de golf van S. Eufemia
30. jarigen oorlog den Zweden groten afbreuk ge- in Calabria oltra in Napels, benevens een bisdom
daan hebben. Ook word een woud in het Lune- onder den aartsbiffchop van Reggio behorende.
TROPH/EA, zyn bezondere eer-tekens, die uyt alburgfche niet ver van Giffhorn alzo genaamt.
lerhande wapens beitaan, en voor grote helden tot
TROMMEISLAGER , zie Tamboer.
TROMPET, is een zeker metaal blaas-inftrument, teken hunner zege voomaamlyk op de grafiteden en
by- de ruytery gebruyklyk. Die 'er op blaaii hiet grafichriften opgericht worden.
TROPPAU, vorftendom in opper-Silefien, aan de
trompetter, en heeft in 't leger by de militie by na
de zelve vryheid, die de herouten in oude tyden Moravifche grenzen, den vorit van Lichtenftein als
hadden, dat hy naamlyk van 't eene leger naar het een Boheems leen toekomende. De hooftitad Trop?nder gezonden word , en wanneer hy het teken pau legt aan de rivier Oppa, daar de rivieren Mohra
gegeven heeft veilig door de vyandlyke troepen ge~ en Hafnits daar in vallen,en heeft een flot, i i . m y len van Breilau*
ieyd word daar hy wezen moet.
TROPPIA, TROMPIA, kleine Italiaanfche provinTROMPETTE , CHATEAU TROMPETTE, is de naam
van het fterk e flot te Bourdeaux, daar men gemeen- tie in het landfehap Brefciano, de Venetianen toekomende.
lyk de itaatsgevangenen opfluyt.
TROQUE , ruyling, wiiïel; daar van daan komt
TROMPETTER EN HEIRPAUKER, het protectoraat
of hoge rechter-amt over alle' trompetters en heir- troqueren, wiifelen, ruilen.
TROS , in den oorlog betekent het 't gemene volk,
paukers in 'tH.Roomfche ryk heeft keur-Saxen uyt
hoofde van het aarts-marfchalks-amt , en daarom als wafchters en marquetenters, deze noemt men ook
laten de keur-en andere vorflen des ryks in itrydi- trosboeven.
TROSA , kleine itad in Sudermanland , aan een
ge gevallen by deze riddermatige kunft onder hun
veld-en hof trompetters het op de uytfpraak van het baay der Ooitzee in Zweden.
TROSBERG , marktvlek en Hot, benevens een pleegoppcr-kamerlingfchap en opper-cafTa te Dresden
aankomen, ook hun privilegiën zo wrel van zyn gericht in opper-Beyeren, onder 't rent-amt Munchen
keyzerlyke majeiteit als van keur-Saxen vernieuwen behorende.
TROsiBuRG,f]ot en heerlykheid in Tyrol, tuflchen
en beveftigen. Maar deze keur-Saxifche jurisdictie
ftrekt zich niet alleen over alle veld-en hof-trompet- Botzen en Claufen , de graven van Wolckenftein
ters by de ryks-vergaderingei) en ryks-legers u y t , toekomende. Daar placht zich een linie dezer gramaar ook over alle andere diergelyke kunft verwan- ven, die den onmiddelyken ryks-graven itand bezat,
ten aan de keur-en voritlyke hoven, waartegen wel naar te noemen, <MQ nu evenwel uytgeftorven is.
TROUBADOURS of TROUVFRRES, waren in oude
voor enige jaren van een vorftelyk hof het recht
van de onderdanen niet op teeiiTchen ingebracht ÏS9 tyden de dichters enliederenmakersby deFranfcheii,
doch keur-Saxen heeft 'er tegen ingeworpen , dat welke gezangen naderhand op -allerhande initrumeawel ieder vorft van zyn hof-' marichalks amt de ge- ten gefpeelt en gezongen wierden.
TROUBRIDGE, itad in Engeland, in de provintie
fchillen onder de trompetters en heirpaukers , als
ïyn bedienden4 kon doen beiliflen; maar wanneer Wiltshire, daar fchoon laken gemaakt word , 80.
partyen met dat vonnis niet te vrede waren, de zaak mylen van Londen.
TROUI^LE , kleine rivier in Henegouwen, die
als dan voor het opper-kamerlingfchap te Dresden
moeit komen, en het aldaar gevelde vonnis plaats zich te Genape in de Haifne ftort.
TROWIS, ERN•, rivier in Ierland, die in het meir
moeit grypen , zo niet, moeit de ongehoorzame party
voor een geldftraf vrezen, of dat hem de aanne- Earne in Ulfter ontiptingt, en. zich in de baay van
ming der leerjongens verboden , of ook hy op voor- Dungali ftert
TRO-
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Dog de eene zoort zoo w e l , als de andere Jegt in
Mey, Juny en July de eijeren in't zand; zommige
ZE E-ORGEL, zie Tubuiaria.
vroeger, de andere later. Zy leggen driemaal, en
ZE E-PA AR D. zie Hippopotamus.
telkens 80, a go. eijeren. Deze zyn zoo groot, als
ZEE-PATRYS. zie Tong.
ZEE-RAVE. Acacalotl Dus word een cierlyk ge- een hoender-ey; voorts ganfch rond, ende met een
pluimde Vogel in de Weft-indien genaamt; die zig fterke witte huid overtrokken. Op de Noordzyden
op de groote Mexicaanfche Meiren , en aan de ftran- van Jamaica zyn bochten, alwaar de Valk-gebekte
den pleegt te onthouden. Hy aaft op vifTchen; en hare eijeren leggen; dus zyn ook in de bocht van de
is 4. fpan lang , en middelmatig dik , heeft lange Honduras zekere Eilanden , en op de kuft van s. Trizwarte pooten, ende een lange Zee-blaauwe bek, nida in Nieuw Spanje, tot aan Vera Crux, verfcheiende een kleine kop. De onderfte vederen zyn donker de plaatzen, alwaar ze uitgébroeit worden. Als een
en eenigzins zwart, maar debovenfte glinfter-en van Schildpad zig uit het water begeeft, om eijeren te
verfcheide kleuren, en geven een veelvuldigen weer- leggen, moet ze ten minften een uur hebben, voor
fchyn, gelyk de vederen der Paauwen , als ze van al eer ze te rug keert; want ze moet gaan ter plaats,
de Zon beftraalt worden. Het vleefch is aangenaam alwaar de Zee zelfs met de hoogfte vloed niet aanvan fmaak, en niet ongezond; dog het fmaakt ee- fpoelt. Is het water laag, dan is de'Schildpad zwaar,
nigzins naar vifTchen. Hy broeit zyne jongen in de zoo dat ze wel twee of driemaal moet ruften , vooral
lente uit; en onthoud zig op moeraülge plaatzen, eer ze ter bekwamer plaatze komt. Deze vindende
maaktze met hare pooten een groot gat in het zand;
om zyn voedzel te zoeken.
ZEE-RECHTEN worden zulke Ordonnantien ge- en na dat ze hare eijeren daar in gefegt heeft, legt
naamt , die ten behoeve der Zee-varenden en Ne~ ze het uitgehaalde zand 2. voet hoog op de
gotierenden gemaakt worden , om elkander by al- eijeren, en keert weder naar de Zee. Zy komen
lerlei voorvallende gefchillen daar na te gedragen. menigmaal een nacht voorhenen aan de plaats, alDe oudfte Zee-rechten, welke men thans kent, zyn waar ze zullen leggen; en na datze dezelve hebben
de "Leges Rhodiae en Oleronh , vervolgens het Wis- aangemerkt, maken zy'er een kring rondom, en
byfche en Lubekfche Zee recht, nevens de Admira- keeren in Zee te rug; dog komen in de volgende
liteits-ordonnantien van andere Ryken en Landen nacht onfeilbaar weder, en leggen hare eijeren. Die
meer. Zee-coujlumen en Ufancen worden genaamt uitgaan, om ze te vangen , wandelen's nachts zon»
zulke gewoonten, die ter Zee gebruikelyk zyn , en der licht of het minfte gedruis omtrent het ftrand af
en aan; en als'er een Schildpad aan land komt, legwaar na zig de Zee-varenden gedragen moeten.
gen ze dezelve op den rug, en flepen ze ter plaats,
ZE E-ROVER, zie Kaaper.
ZEE-SCHILDPADDEN. Van deze vind men in de alwaar ze de vloed niet kan wechfpoelen; en laten
Indien vierderlei zoorten , namentlyk groote of ze dus tot aan den dag liggen. De groote Groene
Batu-fchiidpadden, Groot-koppige, Valk-gebekte, Schildpadden zyn zoo zwaar, en verweren zig zoo
en Groene. De eerfte zyn gemeenlyk grooter, als ftcrk, dat wel z. Mannen werk hebben , om ze op
de andere, hebben ook een hooger en ronder rug, den rug te wentelen. Zy worden dus genaamt wemaar Hinkend en ongezond vleefch. De-Groot-kop- gens hare groene, zeer dunne en doorzichtige fchaaï,
pige worden wegens hare koppen dus genaamt, als die ook veel frsaijer wolken of vlekken heeft, als
zynde grooter , dan die der andere zoorten. Het die der andere zoorten, in 't byzonder, als de Valkvleefch is ook zeer ftinkende, en word niet, dan in gebekte ; zoo dat de fchaal niet dan tot ingelegt werk
de uiterfte nood , genuttigt. Zy leven van mos, kan gebruikt worden. Elk van deze zoort weegt
dat aan de fteenrotzeu groeit. De Valk-gebekte zyn wel 200. a 300. pond. De rug is ook platter, als
de kleinfte van allen, en worden dus genaamt we- die der andere zoorten; en de kop rond en klein,
gens haren langen dunnen hals, die de gedaante van Zy zyn onder alle zoorten de aangenaamfte van
een Valke-bek heeft. De rug is met een fchilp be- fmaak. Het vet is geel, het mager wit, en zeer
dekt, die hoog gdfchat, en tot ingelegde arbeid van zoet. Men vind deze te Bocca Toro , rn de bocht
Schrynwerkers, enz. gebruikt word. Zy zyn wel van Campeche, en de Honduras. Men verhaalt, dat
ruim zoo goed, om te nuttigen, als de Groot-kop- te Port-Royal een diergelyke Schildpad gevangen is,
pige; dog op zommige plaatzen ook zeer ongezond, hebbende een buik van 6. voet breed , en van den
en veroorzaken een fterk braaken en purgeren 5 voor- rug tot den buik 4. voet dik. Zy leven van een
namentlyk die omtrent de Eilanden Sambales en kruid, het welk op demeefte reets genoemde plaatporto Bello gevangen worden, Op zekere plaatzen zen 3.4. 5. tot 6. vademen diep in Zee groeit, In
voeden ze zig enkel van gras. Hier van leven in 't de Zuid-zee is nog een andere zoort van groene
byzonder de groenen. Op andere plaatzen onthou- Schildpadden; die nog zoo groot niet zyn , als de
den ze zig tuftchende fteenrotzen , aazende maar op kleinfte Valk-gebekte. Deze worden omtrent het
mos en wild gras. Deze zyn niet zoo goed, als de Eiland Plata meeft gevonden. Zy aazen op mos;
eerfte. Hare fchalen zyn ook zoo fraai nog door- zyn wel vet, maar zeer ftinkend. De voornaamfte
zichtig niet, maar vol vlekken. Het vleefch, voor- plaatzen , alwaar ze de eijeren leggen, is het Eiland
namentlyk het vet, is ook ganfch geel Deze Valk- Ca'man in de Weft-indien , en in den Weftelyken
gebekte Schildpadden hebben hare afzonderlyke Ei- Oceaan het Eiland Afcenjion ; wervraarrs zy eenige
zwemmen. Zy verlaten delanden en plaatzen, alwaar ze hare eijeren leggen. hondert mylen moeten
T
Zv vermengen zig zelden met de andere zoorten, gewone Dlaatf? ^ an haar verblvf, en zwemmen der*ZEE-NETEL. zie Vrtica Marina.
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waans, om hare eijeren te leggen. Als lig hetwyf- Europa op de Franfche en Italiaanfche, voornamemken begeeft ter plaats, alwaar het wil leggen, word lyk in de Golf van Venetien gevangen. Deze groeit
het van zyn mannetje verzelt, en niet verlaten ; tot z. ellen lang , heeft 8. pooten , en 2. lange armaar zy keren zamen weder te rug. Als ze de reize men , aan 't einde van welke z, kleine fchaarenj,
aanvaarden, zyn ze beide vet; dog het mannetje met welke zy haren roof grypt, of zig aan de klipword voor zyne wederkomfte zoo mager , dat het pen vaft houd. Als zig het mannetje en het wyfjc
dus gevangen zyndeniet kan genuttigt worden. Het paaren, omvatten ze elkander. Zy hebben een gladwyfje blyft goed om te nuttigen , hoewel niet zoo de en tedere huid, hard vleefch, en op de rug een
vet, als wanneer het zig op weg begaf, om eijeren plat dun been; maar in 't ligchaam een dik zwart
te leggen. Men verzekert, dat deze dieren in 't wa- zap, dat ze van zig laten, als ze vervolgt worden 9
ter paaren, en dat het mannetje 9. dagen lang zoo en daar door het water dus troebel maken , dat ze
vaft aan het wyfken gehegtis, dat ze op generlei het konnen ontfnappen. Het wyfken legt eijeren 9
wyze konnen van elkander gerukt worden. Zy gelyk hagel, dk ze met het gemelde zwartzelover»
worden ook in deze geftalte gevangen, ende een ftorten, en ze als een druive-tros doen aan malkanmiddelmatig geoefTent Viflcher kan ze als dan ge- der hangen, tot dat 'er de jongen uitkruipen. De
makkelyk fchieten , aangezien hetYnannetje niet zeer kleine worden verfch gegeten; maar de groote ook
wild is. En ofwel het wyfken boven komende, ingezult. De kuit, zoo als ze gefchooten is, word
om lucht te fcheppen, op het gehoor van een Snap- ook bewaart, en in olie gefruit; dog.is zwaar te
haan meent te. ontfnappen, ^en wederom in Zee te verduwen. De oude Geneesheeren hebben ze tot
duiken , word het nogtans van het mannetje met zekere Artzeny-middelen , inwendig en uitwendig :
de twee voorfte voeten zoo vaft gehouden , dat het gebruikt.
niet voort kan. Als ze dus beide op elkander geZEE-STEDEN, zie Zee.
hegt zyn, is het beft , het wyfken te treffen , als
ZEE-STER is een zoogenaamd zeldzaam Waterwanneer men van het mannetje ook verzekert is. fchepzel, dat zig in een kleinefter-vormigefchaale var*
Men zegt, dat ze zeer lang leven; en de ViiTchers 10. a 12. fpitzen onthoud, door middel van welke
op Jamaica hebben aangemerkt, dat ze een gerui- het zig op 't drooge , gelyk als met voeten, kan
men tyd vereitTchen , vooral eer ze tot hare volle voortfchuiven. Men vind ze veel in Rariteit-kamexs^
gedaante komen.
opgedroogt.
ZE E-SCHIK M. zie Pilae Marinae.
ZEE-STERREKRUID. zie Tnfoïtum*
ZEE-SCOSU>IOEN* zie ScarpioMarkmus.
ZEE-VAUXEN. Cuniculus Brafiiianus, is een vierZEE-SNIP. Deze worden gevonden by het Antil- voetig diertje , kleiner als een Konyn , glad en
lifch Eiland St. Lucte in de Welt-indien. Zy zyn 4. veelverwig van haair, fnel in 't lopen , en knorrend
voet lang , en hebben een bek , die zig boven en gelyk een Varken. Hier van daan , en om dat ze
beneden beweegt. De kop heeft de gedaante van over Zee tot ons gebragt worden, hebben ze den
een varkens-hoofd. De oogen zyn glinfterend , de naam van Zee-var ken bekom en. Men vind in Braftaart gefplitft; twee vinnen op zyde , en twee on- zilië , hun Vaderland, wel6.a 7.zoorten, in grootder den buik. Op de rug is nog een ftekelige vin, te en kleur van elkander onderfcheiden. Zy kon» ~
en onder den kop hangen harde en zwarte hoo- nen de koude niet verdragen; en eten falade,kruirens.
den , en brood; met een woord , al het gene, waar
ZEE-sPSK^By de Italianen Lardo Marino genaamt, mede het Conyntje gevoed word. Men maakt hem
is een vuile ftinkende Materie, die de Zee zomwy- in een warm vertrek een hok van planken, in het
ten opwerpt, zynde bleek-geel van kleur, ftinkend welk zy paaren, en jongen werpen. Dit doen ze
en fmeerig , gelyk garflig Spek. Het word voor in de Jente en zomer tot 2. i .4. in getal. In Brazilië
een vuiligheit van zeker groote Zee-vifeh gehou- werpen ze driemaal 6. a 7. jongen. Zy moeten geden.
dood zynde een paar dagen in de pekel gelegt^ ,
ZEE-SPINNEV Araneus Marims. In 't Franfch, vervolgens gezoden of gebraden met een zuure en
Arai^ne de Mer, is een zoort van Kreeften in de wel gekruidde faus opgedifcht worden ; want an^
Wett-indifche Meiren , hebbende de bovenfte fchaa- derzins is het vleefch te geil.
Ie verheven en ruig , de benedenfte glad , en met
ZEE-VENXEL. zie Crethamum.
fcherpe prikkels bezet; beide zeer hard , ende afchZBE-WOLF. zie Lupus Marinus.
verwig; dog aan de Zon gedroogt zynde , glinfteZEE ZIEKTE. Mal du Mer, is een opftyging vm
ïend , en byna doorzichtig. Zy heeft vele voeten , de maag , die zulken , welke niet gewend zyn s
ende een lange ftaart.- De Wilden maken hunne op Zee te varen, noodzaakt te braaken. De La~
pylen met deze prikkels puntig. . Dapper maakt ge- tynen noemen het Naufia < om dat dit ongemak
wag van een zoort van Zee-j'pinnen •, die aan deftran-doorgaans wegens het fchokken van 't Schip ont~
den van Chili worden gevonden, hebbende boven ftaat.
de oogen een zoort van- wratten, die tegen paarlen
ZEE-ZWALUWE. Hirundo Pifiis. ïn 't Franfch, HU*
zouden konnen gefchat worden, in geval ze harder rondelle du Mer, is een kleine Zee-v-ifch , die nooit
waren. Nog een andere zoort van Zee-[pinnen* an-2. pond aan gewicht halen kan. Hy heeft een harders Sepia , of Blak-vifih genaamt, befchryft Jon/ion,de vlerkante kop, dikken huik , veelverwige harde
nevens Aldrovandm en anderen. Deze worden op fchubben , en groote vinnen , gelyk den vleuge*
d$ Braz-üiaanfche k'uften- in de Welt-indien ,. ook ia, lcn van. eenZwaluwe; waar van daan hy ook den
naam^
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tuam h«eft. Aan <Je Oofi-zee word hy ctó Ztf* kt de votaöólen gebragt, dikwüs met traan gek&an genaamt.
fmeert, dicht zamen geftooten, afgedroogt, en naZEEF. zie Cribrum.
derhand in de verwe gezet; vervolgens nog eens
ZEEF-BEEN. zie EthmMes.
met loog gewaflehen , uitgerekt, opgehangen en
ZEEF-MAKBR. Deze hebben door ganfeh Duitfch- gedroogt, enz. Het wit leer word op dezelve wyland een gefcheakt Ambacht, waar van ze het voor- ze bereid, behalven dat het niet in de volmoole
deel ook buiten Duitfchland genieten. Op zommi- gebragt, nog ook met traan gefmeert word ; maar
>ge plaatzen kan niemand Meefter worden , ten zy het word met meel , aluin en wynfteen bereid.
hy 3,^4. jaren als een jongen het Ambacht geleert, Men maakt van diergelyk leer onder anderen Ruien daarenboven nog z. a 3. jaren als een Knecht op ters*kolders; hoedanige voor deze ook Bevelhebayn Ambacht gereitt heeft. Elders is dit zelfs niet bers en hooge Generaals droegen. Dus ziet men in
genoeg, maar die het Meefter-recht erlangen wil, de Keizerlyke Kunftkamer te Wenenden kollervan
moet nog daarenboven een Meefterftuk maken. Dit Gufiavus Adolphus, Koning van Zweden , die in
is voornamentlykinde landen der Geur-Vorften van den ilag by Lutzen fneuvelde. Ook worden uit
Beijeren en Paltz gebruikelyk ; namentlyk 3. houte het leer, dat de Zeetn-b er elders gereed maken , gan~
Zeeven van verfcheide zoorten. Voorts konnen de fche kleedingen gemaakt , als kouflen , broeken,
Zeeven, welke ze maken, in drie zoorten gedeelt camifolen, enz. die wel een dubbelde kleding van
worden, als (1) een klaar haairen Zeef; (2) een houte wollen verduuren, en vuil geworden zynde wederZeef; (3) eenyzer-of geel-kooper-draatZeef. Dog om konnen uitgewaiTchen en vernieuwt worden.
alle worden groot of klein, eng of wyd gemaakt. Om van draagbanden, handfchoenen, enz. niet te
Hier by kan men nog de (4) zoort voegen , na- fpreken.
mentlyk een dubbelde Zeef, dienende voornamentZEEP. zie Sapo.
lyk daar toe, ten einde het gene gezift word, niet
ZEEP-APPEL.Zeep-boom. Sauvcnnkr',is een Boom
vervliege, of hem, die zift, door den fterken reuk op de Antillifche Eilanden, die in plaats van Zeep
niet omtrent niezen of anderzins hinderlyk zy ; ge- tot warTchen gebruikt word. Daar zyn twee zoorlyk niet zelden in Apotheken.gefchied.
ten van. De eene draagt een geele vrucht , van
ZEELT, zie Tmca.
grootte en gedaante, als een pruim, hangende als
ZEEM. zie Aluta.
druive-troffen aan den boom, en hebbende de eiZEEM-BEREIDER. Deze hebben een zeer uitge- genfehap van Zeep , waarom het die van Europa
breid Ambacht; en konnen de Gezellen of Knech- Zeep-appel noemen. Dezelve boom groeit ook in
ten, om dat het een gefchenkt Ambacht is, overal Brazilië, en word aldaar Jeqtiitmpacu genaamt. De
te regt komen. Edog de Zeem-bereiders hebben niettweede zoort heeft die eigenfehap in de wortel,
eenderlei Gilde, nog Ordonnantien of Keuren; welke wit en week is. Deze laatfte word liever,
waarom ze in twee Hoofd-gildens verdeelt worden; dan de eerfte, gebruikt, öm dat dezelve al te fcherp
namentlyk in de zoogenaamde Rösler, en Rhynfche.is. Beide fchuimen gelyk Zeep.
ZEEP-KRUÏD. Lychnts , Saponarïa major laevU,
De eerftgemelde ftrekt zig door de Koningryken
van Hongarye, Bohemen, Zweden, en Polen, ook word dus genaamt, om dat de gemeenè man het
de Aartshertoglyk-Ooftenrykfche en Beijerfche lan- wilde in plaats van Zeep tot het fchoonmaken van
den, enz. Hoewel, wat het Koningryk Zweden linnen gebruikt ; maar het gevulde word alleen in
aangaat, men de zoogenaamde Koster meeft in de hoven geteelt. Het roode gevulde is eenigzins geKoninglyke Hoofdftad Stokholm vind; daar in te- meener, en duurzamer; maar het witte is zeldzagendeel in de andere (reden van dit Koningryk het mer , en vereifcht meer opzicht , groeit tamelyk
Meefterfchap de Rhynfche party bemind. In Lyfland, hoog, met een lange wollige ftengel, die vele neCoerland en Wilda zyn ze onder een gemengt. Die ven-takjes, en langwerpige, ook aan de uiterfteeinvan de Rhynfche party reizen op hun Ambacht door den fmalle, maar in het midden breede bladen heeft;
Denemarken , Saxen , Brandenburg , Luneburg , zynde voorts van een heete en drooge eigenfehap,
Pomeren en Pruiffen, ook door Zwitzerland, enz. verwarmende, verdelende, zuiverende, openende,
De Zee-fteden Hamburg en Lubek hebben hare af- en zweet makende. Als het een goede grond heeft,
zonderlyke gefchenken, als ook de Meefters in Zwa- groeit het menigvuldig ; en in de lente konnen de
ben; en ieder party pleegt den genen , die op hun ftokken gefcheurt en verplant worden.
Ambacht reizen , en tot hun Gilde behoren , en
ZEEP-ZIEDER. Deze hebben een met lolTelykc
daar in gefchreven zyn, nevens het gefchenk een Keuren en Ordonnantien voorzien Ambacht, gelyk
zekeren tyd te werk td ftellen. Hun werk is eener- in het byzonder uit de Ordonnantie van Halle en
iei, en gefchied met dezelve werktuigen; want het Naumburg blykt. In de Keizerlyke vrye Ryks-ftad
Ieder , dat ze bereiden , is of geel , of wit. Wil Neurenberg hebben de Zeep-zieders de vryheit, om
men geel leder, eigentlyk Zeem genaamt, bereiden, hunne Zeep op opentlyke Merkt in de hen aangeworden de ruwe vellen alvorens gewaflehen, en in weze Kraamen of Winkels te verkopen ; zoo nogkalk gelegt; vervolgens van het haair of wolle ge- tans, dat de Zeep alvorens, om alle bedrog te ver^uivert. Wederom ingekalkt , en gefchaaft zynde rnyden, door de daar toe be-eedigde Schouwers,
worden ze in ioog gelegt, en andermaal met het nevens het teken van den Zeepzieder nog met een
yzer geftreken; naderhand gekaard, in water afge- ander teken gemerkt word. Men kan hier van de
•waflehen, getreden, in de run gelegt, en daar uit Befchryving van Marperger breeder nazien,
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Zeil; het Voor-mars-zeil boven de Fok; het Kruist
ZEGEL, fcie Sigiilum.
zeil boven de Bezaan; het groote Brand-zeil boven
ZE GEL-AAR DE. zie Terra Sigillata,
ZEGEL-GRAVEERDER. Stempel- en Signet-fnyder. het Mars-zeil; het Voor-brand-zeil boven het VoorDeze hebben een zonderling aartigeKunft. Iemand, mars-zeil. De Boven-blind , of Kleine-blind boven
die daar in wel ervaren is , moet fraai konnen tel- de Boegfpriet en het Staag-zeil. Dit en het Bezaanskenen , in wafch boetzeren, en dus in ftaal arbei- zeil zyn driehoekig, de anderen alle vierhoekig. Nog
den. Hy moet weten cierlyke Helm-dekzels te een byzondere zoort van Zeilen is het zoogenaammaken , en het gene.verder tot een Waapen behoort; de Water- of Drift-zeil. Dit gebruiken in 't byzon*
voorts bloemen, ioofwerk en cieraden , gebouwen der de Hollanders , en laten het agter aan 't Schip
en landfchappen, met derzelver verfchiet, te ver- in 't water hangen , om by ftifte wind door de vloed
toonen; en duizenderlei beelden in een behoorlyke en zog het Schip voort te doen gaan. De gemeenteikening, zoo wel op gewoone munten , als leg- de fpreekwyzen van de Zeilen ontleent, zyn deze:
penningen ; maar voornamentlyk , het gene won- Be Zeilen of de maft zetten, dat is , zig Zeilree ma•derbaarlyk is, allerlei Portraiten naar't leven in ftaal ken , om voort te Zeilen , dat men V Zeil gaan
en fvn gefteente te graveren ; en eindelyk," het noemt; alle Zeilen byzetten, of ophyïfen , om meer
gene Schilders op een effen grond v e r t o o n t , in de fpoed te maken. Het Zeil ftryken , gefchied wandiepte volmaakt voor te ftellen. De hand va*1 een neer of uit eerbiedigheit voor een voorby Zeilend
konftig Teikenaar , Schilder , en Zegel-graveer der Schip het middelfte Boven-zeil tot op de helft van
(jn geval het aan hem word overgegeven,) maakt de maft word nedergelaten; of men ftrykt alle Zeialvorens een fchets; waarna het de Stempel-fnyder len , tot een teken van overgave. Het Zeil inhalen
in wafch boetzeert , en vervolgens in' het hardfte zegt men , als men ophoud te Zeilen. Orieigentftaal , zomwylen in Jafpis, Agaat, Sapphyr, enz. lyke fpreekwyzen zyn, by voorbeeld, Een oog in V
fnyd. Tot het ftaal gebruikt hy allerlei graveer-yzers, Zeil houden, dat is-, naauwe toezicht nemen ; Hy
en verfcheide pon gons tot helmen , bloem- en Ioof- kwam met een opgeftreeken Zeil, dat is, zeer gramwerk , enz. Edog. alle deze arbeid, hoe konftig ge- moedig. . Onder het Zeiltje is 't goed roeijen , dat is,
maakt en gehard , kan nogtans lichtelyk veronge- onder een weinig, jnkomft is het gemakkelyk wat
lukken; want ze in-de Munt door de kracht van 't neering te doen. Is iemand voorfpoedig , men zegt,
flaan menigmaal fpringt, en wel niet zelden in't be- Het waait hem in zyn Zeil, of> Het gaat hem voor
gin. Waarom ook geen Zegel-gr ave er der verplicht de tv'md. Maar is hy ongelukkig,~ men zegt, dat hy
is, die fchade te dragen, maar hy,..aan wien het n-a~ de grond Zeilt, enz.
werk behoorlyk is gelevert.
ZEIL-STEEN. Magnes, Deze word op verfcheide
ZEGEL-RING. zie Cachet.
plaatzen , maar ook van verfcheide zoorten gevonZEGEL-WASCH. Cera. Hifpanica^ word uit hars ge- den , hebbende niet altyd eenerlei kragt of werking,
maakt , waar van men een once in een aarden fchoo- Dus word hy onder anderen op de Boheemfche
tel wel laat affchuimen, men doet'er eenig Vermi- grenzen omtrent Zwartzenberg gevonden; infgelyks
ljoen by, en koud geworden zynde 2. oneen Gum- ïn het Meiftenfch Ertz-gebergte weet men, dat een
mi Laccae; men rolt het vervolgens op een warme zekere rivier de Magnetenberg genaamt word. Een
knopere plaat, of men neemt klein geftootén Ze- goede Zeil-fteen moetgraauw , eenigzins zwart, maar
gel-lak , gerectificeerde Spiritus Vim , zoo veel als terTens rood zyn; en ten einde hy iets hebbe om te
nodig; men roert het behoorlyk onder elkander , dat verteren , altyd in yzer-vylzel liggen. ïn de Gehet niet coaguleert; dus laat men het 3.dagenftaan. neeskunde word de Zeil-fteen gebruikt , zoo dat
Daar na word het in heet zand gezet, o f op een zomwylen uit wafch ende een gebrande Zeil-fteen
zagt vuur, ten einde de Spiritus Vim kan uitdampen. een pleifter word gemaakt, als een middel voor de
Voorts maakt men de pypen , die zig, in de han- jicht deï handen. Men vind ook in zommige Bergden warm geworden zynde , als wafch laten trek- werken zulke Zeil-ftenen, die het yzer van zig ftooken. Of men neemt 4. loot klaar hars-, 2. loot ten; gelykerwyze een oprechte Zeil-fteen het zelve
Gummi Laccae, 1. loot wafch , 1. loot vermilioen, aan zig trekt. Voorts word de Zeil-fteen doorgaans
en 4. loot kryt; mengt het zamen onder een , laat onder, in, of neven het yzer gegraven. Men heeft
het fmelten , roert het wei om, en vormt naderhand aan den Zeil-fteen*, ate aan- een middel , de ontdekking van Ooft- en Weft-indien te danken. De uit
de pypen op een warme koopere plaat.ZEIL, Velum, ïn 't Franfch - Volt , is een breed en rondom den Zeil-fteen geduurig circulerende MaDoek aan een Schip, het welk opgefpannen word, ter ia Magnenca word van Cartefius onderftelt ïn
om den wind te vangen, ende het Schip voort te fchroeve-vormige deeltjes (Paniculae Striatae) te
dry ven. Aan een groot Schip , dat drie maften voert, beftaan. De aantrekkende kragt van den Zetlftun
hebben' de Zeilen deze navolgende namen : Het word van de Carteilanen aan deze circulerende ftofGroote Zeil, aan de groote of middelfte maft; het fe, en aan de verwandfehap van het yzer met den
Tokke-zeil, aan de voorfte maft ; hel Bezaans-zeil, Zeil-fteen toegefchreven. De Aarde zelve word als
aan de agterfte maft ; het Blinde Zeil , zynde het een groote Zeil-fteen aangemerkt , en men begrypt,
Zeil van de boegfpriet. Deze wordengezamentlyk dat rondom dezelve geduurig een Magnetifche (toffe
Onder-zeil'en genaamt, en dienen, wanneer de Bo- door de Afpunten (Poli) in en uitvloeit. Voorts 9
ven-zitlen wegens harde ttorm niet konnen gebruikt dat zig de Zeil-fteen en de daar mede geftreeke naald
• naar de Afpunten der. Aarde wenden , fchikke»dc
worden. Het Gr.oo{& .Mars-suil is., boven het Groot

ZEL. ZEM. ZEN. ZEP. ZER. ZES.
zig naar den vloed dezer Magnetifche ftoffe. Elke
Zeil'fieen heeft ook 2. Afpunten , namentlyk een
Zuid- en Noord-pool. Als de z. Zuid-poolen , of
de 2. Noord-poolen van 2. Zeil-flemen tegen elkander gekeert worden , dryft de een den anderen te
rug; maar als de Zuid-pool van den eenen tegen de
Noord-pool Van den anderen gekeert word, trekt
de een den anderen tot zig. Als yier aan een Zeilfieen-woïd geiireken , ontiangt het ook een Magnetifche kragt, zoo wel om ander yzer aan zig te
trekken, als om de Wereld-ftreeken aan te toonen.
Een Gewapende ZeiL/teen word genaamt , die aan
beide einden of Afpunten met ftaalof yzer beflagen
is. zie Lexic. Philoj.
ZELERY. zie Seler'u
ZEIFS-MOORD. zie Autochiria.
Z E MENT. zie Cementum.

ZE NI TH. Punólum Verticale. Het Top-punt,
word aan den Hemel dat punt genaamt, dat lynrecht boven den hoofdfchedel van een menfch, of
boven het middel-punt van een plaats ftaat. zie Math.
Lexic.
ZE NI TH JÜVENCULAE. zie Menfchelyke Delen.
ZENSUS. Dit woord betekent by de Arabieren
zoo veel, als Gjuadratum, of tweede Digniteit van
een getal; Zenjicenfus de derde Digniteit; Zenficubus de vyfde; Zenfizenjizenfus de zevende, zie Radix Zens de Zens,
ZEPHYRUS.- Favvnws, word de Weite Wind genaamt ; waaijende van daar de Zon , als dag en
nacht gelyk zyn > ondergaat. In de zomer waait hy
doorgaans na de middag , waar door de hitte zeer
vermeerdert word.
ZERCOLA. DUS noemen de Turken het hoofdcieraad der Janitzaren, waar door deze zig van andere Turken onderfcheiden.
Zs RNA. zie Impeügo.
ZERO. DUS noemt men in ïtalie , Spanje , en
Vrankryk een"»»/ in het Cyffer. zie'Cy f er.
ZERTE. Dit is de naam van een Vifch, by Joh.
Kentmannus in een Brief aan Gefnerus, De gedaante van dezen Vifch is omtrent gelyk die van de zoogenaamde Capito fluviatilis, hoewel eenigzins' fmaller, langwerpiger en dunner; ook zyn de fchubben
kleiner-; het ligchaam van zilver-kleur, de rug eenigzins purper-verwig ; de vinnen blaauwachtig ; de
qogen goud-geel. Men vangt hem in deOder^voornamentlyk in de Herfftmaanden; en men verzend
hem in vaten gepakt na elders. Het vleefch is zeer
vet , gezond en aangenaam van fmaak ; dog niet
goed voor een zwakke maag. Zelfs moet hy van
gezonde menfchen matig gennttigt worden, aangezien het vet walgt, en koorts verwekt.
ZERUMBET is een Indiaanfche Wortel, den Gember niet ongelyk; dog de bladen zyn breederen langer, en de wortel zelfs kragtiger als die van den
Gember. Men kan ze door het zaad en wortel
voortplanten.

ZET. ZEV. ZIC. ZIE
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ZET-PIL. zie Suppofitorium.

ZEVE-MAKER. llt Zeef maker.
ZE vsN-BLAD. zie Tormentilla.
ZEVEN-BOOM. zie Sahma.

ZEVENDE-ZOON. Zegt men van zodanigen Zoon*
die in een onafgebrooke rye de zevende is,geloven
de Franfchen, vele Nederlanders en Spanjaarden, dat
hy in ftaat is, om door aanrakende koortsen kroppen te cureren, mits St. Marculphus daar by aangeroepen word.
ZE VEN-GESTERNTE. Plejades} zyn 7. kleine naby
elkander {taande Sterren , op de borft van den Stier^
en van een vogte eigenfchap; waarom ze regen en
onweder; veroorzaken. De Zee-varenden houden ze
voor zeer gevaarlyk. De Latynen noemen het
Vergiliae, van Ver 3 dat is, Lente; aangezien het omtrent het Aèquinoëlium Vernum, als dag en nacht in
dé Lente elkander gelyk zyn , pleegt op te gaan *
en den Weftè-wind te veroorzaken. Men heeft door
goede vergroot-glazen waargenomen , dat het getal
der kleine Sterren in de Plejades-veel meer, dan
7. is. Van dit Zeven-gefternte zyn eertyts 7. vermaarde Dichteren Plejades genaamt. zie Math*
Lexic.
ZICHT, zie Camhmm Reale.
ZIEKENHUIS, zie Nofocomium.

ZIEL. Anima. Mens. In 't Franfch, VAme^ is elr
gentlyk niets anders, als' een" gëëftejyk en onver-t
derffelyk Wezen , zynde met het menfchelyk ligchaam en deszelfs bewegingen zeer naauw vereenigt,
en begaaft met verftand en wille. Als ze door de?
dood van het ligchaam gefcheiden is , behoud ze
nogtans onveranderlyk, als een geeft, haar wezen;
zoo dat ze en in, en buiten het ligchaam , verftant
eri wil, dat is, denkt, betracht, onderfcheid , het
een uit het ander beiluit , enz. infgelyks hare begeerte naar iets uitftrekt, zig over iets verheugt, bedroeft , ontftelt , fchuwt en, vreeil. Maar zy kan
buiten het ligchaam gene leden bewegen , nog tot
haren dienft gebruiken. In een ruimer verftand word
de Ziele onderfcheiden in een Anima rationalist dat
is, redelyke ziele, hoedanig eene de menfch onder
alle aardfche Schetizelen alleen bezit, en uit kracht
van welke zy het goede van het kwade, het ware
van hetvalfche kan onderfcheiden; Anima fenfltivar
of gevoelende Ziele, die ook de onredelyke dieren
fchynen te hebben, en door middel van welke zy
het gebruik der 5. uiterlyke zinnen bezitten., en de
daar uit ontltaande ligchaams-veranderin-geh gevoelen: en Anima vegetativa , of groeizarne Ziele, die
de menfch met de levende dieren , alle water- en
aard-gewaflen gemeen heeft. Want door kragt van
deze Ziele kan iets uit de aarde groeijen, zig voeden, toenemen, en'door zaad zynes gelyk voortbrengen. Voorts word 'er onder de Cel eerden geredentwift , waar èigentlyk de Ziele-, met het menfchelyk ligchaam gepaart zynde , haren "erel heeft.
De oude Spreuke is wel : Anima ubitanq.'te eft ., ihi
torn eft, dat is, „ Alwaar de Ziele is, daar is ze geZES-HOEK. zie Hexagonum.
,5 heel; " en : Anima eft 'tota in toto , et tota in
ZESLING , in Neder-Saxen S'ósling genaamt, doet quaïihet f arte corforls ; dat is: „ de Zltle \$ geheel
zoo veel als in Opper-Saxen een Dreijer, of in de „m 't gehele ligchaam , en geheel in een ieder" deel
.Nederlanderreen Groot Vlaamfch,
X-xxxx '3
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.9, deszelfs;" maar aangezien men heeft aangemerkt, tegendeel ontfangt de ZieUverkoper voor zynen tafeldat niemand iets van zyne Ziele verheft, als hem gaft deszelfs Tranfport-brief van de Compagnie, a
een lidt des ligchaams word afgezet, zoo gelooft 150. Hollandfche guldens. Hier van trekt hy voormen liever, dat de voorriaamfte werkplaats der Ziele eerft zyn kott-geldaf, voor het overige ruft hy hem
midden in de herflenen, alwaar alle zenuwen zamen uit, zonder dat de arme gaft iets wegens zyne relopen, en de denkbeelden der uiterlyke dingen ter kening durft vragen, maar moet tevreden zyn met
betragting.gelyk als overbrengen , gevonden word; het gene de Ziel-verkoper gedaan heeft.
ZIFTING, zie Cribratio.
van waar de ziele het ganfcbe ligchaam ende alle
deszelfs leden, gelykerwyze een Monarch zyn land
ZIGIATUR noemen de Sterrekundigen een menfch,
en onderdanen uit zynen hoofdzetel pleegt te rege- die in het teken van de Waag geboren is.
ren. De Carteftanen noemen de Glandula Pmealis ZIKKEL. zie Siclus.
de wooning der redelyke Ziele} dog geloven niet,
ZILVER. Argentum, word ook Luna genaamt, infdat ze werkelyk eenig deel des ligchaams beweegt, gelyks van de Laboranten Corpus album, Lumenminusf
of beweegt word. Waar omtrent de navolgers van en Mater, gelykerwyze het Goud Sol en Pater; voorts
Zeibnitz, en Wolffius het met Cartejius eens zyn; hoeDiana, aan den Hemel Luna, in de HelProjerpna
wel het Syftema caufarum occafionaltum van deze geen Lucina. Het Zilver word betekent door een
weldig zeer van der anderen Syftema Harmomaehalve maan: Het is geringer dan goud, dog voorts
praeftabilitae onderfcheiden is. zie Harmonla praeftabeter, dan alle andere Ertzen , en word de Koninbilita, Influxus Phyftcus, en Caufa Oecafionalis. gin der Metallen, het goud alleen uitgezonden:,geZIEL-VERKOPER. Dus worden in Holland men- naamt. Want hoewel het Zilver met het Goud zeer
fchen genaamt , by welke zig het meefte Scheeps- na verwand is, en 'er weinig zilver gevonden word,
volk onthoud. Deze houden koftgangers en zoo- daar niet eenig goud onder gemengt is, nogtans is
genaamde flapers; doorwandelen grachten en brug- deszelfs zwavel zoo volkomen niet gezuivert, nog
gen , en vragen de aankomende gaften , of ze al de Mercurius zoo vaft , als in het Goud; waarom
van een herberg voorzien zyn ? Of zy ook luft heb- het ook de Tinduur ontbreekt , en wegens zyne
ben, op een Oorlogfchip dienft te nemen, of naar bleeke kleur de Maan gelyk is. Hoewel 'er in vele
Ooft-indien te varen? In geval ze gaften aantreffen, Ryken en Staaten van Europa zeer ryke Zilver-mydie berooit zyn , en uit de nood een deugd moeten nen gevonden worden , komt nogtans het meefte
maken, dan zyn ze beide geholpen. Diergelyke Ziel- Zilver, dat door ganfch Europa, Azië, en op de
verkopers nu beherbergen niet alleen allerlei liegt volk, kuilen van Africa verbreid is, uit het Weft-indifoh
en zulken, die hun geld by hoeren en in kroegen gebergte Potofi , in het landfchap Las Charcas, en
hebben verkwift, maar ook zomwylen deugdzame uit de Zilver-mynen van Ludovicus de Zacatecas^
jongelingen. En men vind 'er, die wel zo. dierge- zynde eenige mylen van Mexico gelegen. De Chi~
lyke perzonen de koft en flaap-plaats befchikken, nezen zyn groote Liefhebbers van het Zilver, en
hoewel beide zeer foberlyk; zoo dat ze ter tyd, als om dat zy 'er zelfs weinig va^ hebben, geven zy 'er
de Schepen moeten uitlopen , of als het in Oorlogs- graag hun Goud voor. Waarom die genen, die hen
tyden aan volk ontbreekt, de Compagnie een zon- het zilver leveren, grootelyks hun voordeel daar by
derlingen dienft doen, Infgelyks als het gemeene vinden.
ZILVER-CRYSTAL. zie Cryftalli Lunares.
volk ftaat aangenomen te worden, brengen zy hunZiLVER-GLiT. zie Lithargyrium
ne gaften op het Ooft-indifche huis. Men zou ze
derhalven met meer recht Makelaars in menfchen, ZILVER-GROSSCHEN. Keizer-grofTchen is een kleials ZieUverkopers mogen noemen; aangezien ze nie-ne Munt in de Ooftenrykfche Erflanden , en bemand tegen zyn wil noodzaken , dienft te nemen, ftaat uit 3. Kruitzers of 4. Gr'ófchlein , dat is #
veel min hem verkopen; maar een ieder verkoopt Grofchjes. En 30. Zilver-grojjchen maken 1. Rykszig zelve. Voorts helpen ze menig eerlyk jongman daler. Zy worden in Frankenland Zehener genaamt.
ZILVER-KRUID, zie Ganzeryk.
voort, die anderzins wegens gebrek zig tot bedelen
of ftelen zou begeven. Als nu de togt ter Zee aan- ZILVERLING. Argenteus, Dus wierd onder het
üaande is , ruften ze hunne koftgangeren armelyk Oude Teftament ook een Zikkel genaamt; de gegenoeg uit; want een ieder ontfangt i. blaauwe meene woeg een half loot, ter waardy van ó.Grofhemden, een hoed, een pye over-rok , twee paar fchen; maar de Heilige Zilverling van den Tempel
fchoenen en twee paar kouffen, een paar flaapmut- woeg 1. loot, ter waardy van 12. Groffchen.
ZILVER-SCHOON, zie Ganzeryk.
zen, twee camifolen en broeken van linnen, een
ZILVER-STA AVE N. zie Barres d'Argent.
hoofdpeuluw en paarde-deken, 6. pond tabak, een
ZILVER-WERKER. Hunne Kunft beftaat (1) in het
vaatje van 4. quart brandewyn, een douzain tabakspypen , papier en pennen, een kluwen gaaren, met maken van zoogenaamt glad of gepolyft Zilver,
eenige naalden en fchocnmakers elzen , en eindelyk waar toe voornamentlyk fchootelen , tafel-borden,
1. Ryksdaler drinkgeld. Dit zamen bedraagt naau- bekers, lepels, kannen , enz. behoren. (2) In gewelyks de waardy van 14. gulden. Boven dien ne- dreven- loof- of bloem-werk , vertonende allerlei
men ze op het Ooft-indifch huis voor 's mans reke- cieraden en verbeeldingen van menfchen , dieren en
ning nog een kuflen , endé een buit-zak, om 'er op andere zaken. Hier in munten de Augsburgfche
te flapen. Hier voor komt dan nog een maand Konftenaren uit. (3) In klein werk , als knoopen ,
xoldy meer in rekening voor den Zeevarende, In gefpen , haair-naalden , allerlei zoorten van boekfee-
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befiag,, ent. (4) In grof werk munten wederom hangen heeft, is de reuk aangenaam, en word van
die van Augsburg uit, als onder anderen de kroon- de Kooplieden, als een dierbare waare vervoert, zie
feandelaren, gueridons, fpiegel-raamen , en andere Müfcus.
aan de Hoven en by voorname Heeren gebruikelyke
ZizïPHüs. Dit gewas befchryft Miiïer , als drazoorten van huisraad. (5) In draad-en zoogenaamt JFï- gende een bloeflem van verfcheide bladen, in een
legrain-yjtxk, waar uit veelderlei aartige dingen zamen ronde kring groeijende , in de gedaante van een
geflingert en gevlochten worden. Dog het werk de- roos; en dragende een vrucht, van geftalte gelyk
zer Zilverwerken moet, om alle bedrog te myden, Olyven, anders Jujubew of Borftpru'tmen genaamt,
de behoorlyke proeve hebben. Van hunne Kunft, zynde in een harde fchil beflooten , welke in zï
Ördonnantien en Werktuigen zie boven op Goud- vakjes verdeelt is, en van welke ieder een noot
werkers.
of kern behelft. Hy telt 'er 4. zoorten van op a
als :
ZIN. zie Senjus.
ZINBEELD. Devife, is niet anders, als «en Schil(1) ZIZIPHUS communis.
dery , beftaande in een , twee of meer beelden,
(2) ZIZIPHUS fylveflris*
met een Zin-fpreuk of half Rym-veersje , zynde
(3) ZIZIPHUS, quae Jujube Americana , fpinofa ;
als 't ware de woorden van het Zin-beeld) zoonog- Loti arborïs foliis et facie , fruélu rotundo , parvo^
tans , dat de Beelden meer aantonen , als 'er ge- duld.
fchildert of gefchreven is. Voorts moeten deze Zin(4) ZIZIPHUS argent eo Zeilanica , fpinis carensl
beelden uit ware Gefchiedeniflen, Gedichten of Fa- Nalaembilla Zeilanenjibus difta.
belen genomen worden; maar de grond moet een
ZOBER is een zekere Maat van vloeibare dingen»
overeenkomfte tuflehen het Beeld en deszelfs be- voornamentlyk in 't Zout-werk van Halle; alwaar*
duidenis zyn.
ieder pan op 5. Zober Söle, ende een Quart-fole op
60. Zober gerekent word. Maar een Zober houd
ZINGI. zie Anifum Stellatum.
volgens de ordonnantie van den Aartsbiflchop ErZiNGiBER. zie Gember.
ZINKEN is een Bergmans-woord, en betekent zoo neftus van't jaar 1482. agt emmers, volgens de maat*
veel als luchtgaaten diep in de aarde graven en bou- der kooper-geteikende emmers, van welke een op 'frwen. Daar Tan daan is Afzinken , dieper maken; Slot Giebichenfteür, de tweede op het Stadhuis te
Halle, en de derde op het Dalhuis, ten einde de
Deorz,inkeny doorgraven, enz.
Kuipers zig in het maken der emmers daarnafchikZINKINGEN, zie Catarrhus:
ken , bewaart worden. Zodanig een emmer behelft
ZINKRUID. zie SenfativaHerba»
12. kannen, naar de maat van Halle. In de zooZINZIBER. zie Gember.
ZIRAFA. Girafit) by de Mooren Nabüna; by de genaamde Koten hebben ze houte emmers, van die
welke Ful-emmers genaamt worden, om
Abyflynen Jirataka, dat is, dun-ftaart, by de La- grootte,
%
tynen Camelopardalis genaamt, om dat het de kleurdat er de Sole uit de Sole-vaten mede in de pan gevult word. Ieder Zout-zieder moet ook een tafeltje
van een Luipaard beeft.» zie Camelopardalis.
ZIVET. ZibëtMm> is een vette, fmeerige en zeer inden Koot hebben, op welk hy het getal de Zoberwelriekende ftoffe , die van de Zivet-kat in Africa Sole aanteikent, zoo als het hem van de Borngenomen word. Dit dier is zeer wild en ruig, van knechten gebragt, ende in 't Sool-vat geftort word.
hoofd tot ftaart een el lang , omtrent van grootte Als in een Schicht de laatfte Zober gebragt word,
gelyk een Wezeltje of Vos , van kleur gelyk een roepeli ze den Zoud-zieder toe, dat hy het aanteiWolf; aart op rouw vleefch , muizen en eijeren, kenen moet, hoe veel ze hem in, deze Schicht geook rys en andere zoetigheden. Het heeft onder bragt hebben. En dat noemen ze Toeflaan. Elk
zyn aars een zak hangen, zoo groot als een hoen- Zober heeft zyn afzonderlyk teken of merk , by
der-ey; hier in is het Zïvet, gelyk etter in een zweer voorbeeld , een Vifch , Hert , Appel, enz. Een
beflooten. In geval men dezen zak niet wekelyks Zober vol Sole,, met den boom , aan welken hy geuitperft, zoo fpuit het dier-van zelfs dien etter uit. dragen word , weegt- ruim derdehalve Centner. Op
De groote Zivet-katten worden in Guinea gevon- dat nu de dragers,die hém van den BronindeKote
den, alwaar ze de inwoonderen vangen en tam ma- moeten dragen , niet mogen ftruikelen- of vallen,
ken. Op het Eiland Cèilon worden* de Zivet-kat- word het voet-pad, langs welk zy gaan , ten minten als vogelen in een kooi opgeflooten, en henda- ften tweemaal 's daags met bezemen gekeert. zie
gelyks met een kleine lepel het Zivet afgenomen. Amphcra.
Het mannetje heeft dubbeld zoo veel Zivet, als het
ZODE. zie Ar dor Stomachi.
wyf ken ; de oorzaak is, om dat het wyfken het
ZoDIAcus. zie Ukrkring*
water niet houden kan , maar hét in den Zivet-zak
ZOET-HOUT. zie Glycyrrhiza.
laat lopen , waar door het Zhn verdorven word.
ZOMER. Aeflas , is een der '4. Jaar-getydèn , beHet witte Zivet, zynde vet , en van een fterk'eny ginnende met hét Lorna jolftitmm'-, als de Zon in"
dog onaangenamen reuk, is hèt befte , en word zeer het teken van den Kreeft treed, en ten opzicht van
in de Medicyne gebruikt. Men brengt ook de Zivet- ons op het hoogde flaa't', tot aan het Herfft^gkatten jong in Holland , om dat ze het Zivet in auinöc~lwm> sis de Zon in de Waag treed; en duurt
hare jeugd hebben. Dit Zivet-fchuim heeft in den by gevolg zamen drie maanden lang. Hier van !
begin een walgelyken reuk , dog zamen geronnen daan is het, dat dk inwoonderen der Wereld , die'
aynde* xn na dat het een tyd lang in de lucht ge- onder den A^uator^ of linie , woonen$ en over
wies'-
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wier hoofdfchedel of Zenith de Zon in het AequinoSl'wm van de Lente en Herfft ftaat,tweemaal zomer en
Winter in 't jaar hebben. Oudstyds wïerd Aejias of
Zomer genaamt die tyd , die van het AequinoÜïum der
Lente tot het Aequinoftium van den Herfïï, en dus
ó, maanden, duurde, zie Math. Lexic.
Zo MER-DRA AD. zie Filamenta Beatae Mariae.

ZON.
den 'Aequator parallel lopen , en van de Troprci en
Circuit Polares worden ingellooten ; om daar door
voornamentlyk de Aarde naar de verfcheidenheit
der warmte en koude te verdelen. Men telt 5.zulke Zonae, als 1. Zona torrida, 1. Zonae • frigïdae; en
^. Zonae temper atae.
ZONAE TEMPERATAE *yn twee in getal; de Sep-

tèntrionalis, tuflchen ^ e Tropicus Canori en Polaris
ZOMER-SPROE.TEN. zie Lenügmes.
Arclicus gelegen, en behelzende Europa, byna geZON. Sol. In 't Franfch , Ie Solell, is het grcote, heel Azië, ende het bovenite van America; en AH*
en den ganfchen Aardkloot verlichtende en verwar- flrd'ts, die tuflchen de Tropicus Capricomïen Polaris
mende Hemel-licht , zynde de bron en oorfprong Antarclicus is beflooten, en onder welke het benevan al het natuurlyk licht, en van wien alle andere denfte deel van Africa nevens het benedenfte deel
Planeten of Dwaalfterren hun licht ontfangen. De van America is beflooten. Elke is van 43. graden,
Zon word gemeenlyk voor den middelden der Pla- of 645. Duitfche mylen breed. Zy worden Zonat
neten, dog van de Copernicanen in 't geheel voor Temperatae wegens de getemperde Jucht genaamt;
geen Planeet, maar voor een vafte Ster, rondom om dat het daar niet zoo heet , als in de Zona Torwelke de andere Planeten, en dus ook de Aarde, rïda , nog zoo kout, als in de Zonae Frigïdae is.
lopen, gehouden. Scheinerus heeft allereerit zekere
ZONA TORRÏDA. Deze word tuflchen de beide
Maculae of Zonne-vlekken ontdekt , van welke Tropici beflooten. Zy is van 47. graden , of 70$.
zommige grooter zyn , als de andere, en zommige Duitfche mylen in hare breedte; en word dus gefneller als de andere wederom verdwynen. Uit de naamt wegens de groote hitte , die aldaar het ganfchynbare beweging dezer vlekken doordek?* heeft fche jaar duurt; hoewel men deze hitte op verrena
men gevonden, dat zig de Zon in 27. dagen en 10. zoo groot niet vind, als men 'er oudstyds van geitonden ion dom haren eigen As of Spil beweegt. fchreven heeft. Onder dit Wereld-gedeelte ftaat
Hare .grootte en afftaad van de Aarde aangaande, byna half America, nevens een groot ftuk van Adeze beloopt zig volgens het gevoelen van Cajfmus frica , en de Aziatifche Eilanden.
op 21000. halve Diameters der Aarde , of byna op
ZONDAGS LETTER. Litera Dominicalis, word die
19. Millioenen Duitfche mylen ; en wat de grootte Letter genaamt, met welke in den Juliaanfchen en
aangaat , zoo word dezelve gefchat 1367631.rn.aal Gregoriaanfchen Almanak ieder Zondag van het
grooter te zyn , als de Aardkloot
Jaar bemerkt word. En ten einde de Opftellers van
ZONA. Zofter, is eigentlyk een Gordel; maar den Almanak den Weke-dag, op welken de Paafchword ook voor die delen van het ligchaam geno- volle-maan invalt , gemakkelyker zouden vinmen , daar men zig pleegt te gorden. Ook word den', betekenen zy de Weke-dagen met de 7,
Zona Volatica een zoort van dauworm , of rooden eerfte Letteren van het A B C . noemende altyd
den eerden dag van 't jaar A. van daar tellen ze tot
omloop genaamt.
ZONA. Dus noemt men een groote een breede op den Zondag; en dus openbaart zig de Zondagsftreep op de vlakte der Aard- of Hemel-kloot, zyn- letter , die nogtans ieder jaar niet eenerlei is.
ZON-DAUW. zie Ros Solis.
de met een kring, (gelyk de Zonae frigïdae,) of
ZoND-VLOED. Diluvmm , word genaamt allerlei
met twee, het zy Paralklen, (gelyk de Zonae Temperatae en Zona torrida , infgelyks de Zodracus of groote en land-verwoeftende overzwemming; maar
Dier-kring) het zy zamenlopende (gelyk de Dode- in 't byzonder die algemene Water-vloed, van welcatemoria en Domus coeleftes) omringt. Diergelyke ke Mozes fchryft, en waar van de oude Heidenen
Zonae zyn die in 't algemeen dus genaamde vyf zelfs eenige naricht hebben gehad. Ook pleegt men
Zonae mundi, de Zodiacm, de Domus coelefies, Do- nog op den huidigen dag hier en daar eenige overblyfzelen op hooge bergen , onder de aarde, enz.
decatemoria en Clïmata.
ZONAE FRÏGÏDAE. Deze zyn 2.in getal, namentlyk daar van aan te treffen , als verfteende viflehen,
Septentrionalts, die van den Circulus Polarïs Ardicus moflelen, enz. zie Lexic. Philof.
ZON-E CLIPS, zie Eclipfis Solis.
word ingellooten, ende het bovenft e deel van America,
ZONNE-ELOEM. Heliotr opium, is een der grootfte
Nova Zemhla, Spitzbergen , Groenland, Lapland en
Ysland in zigbehelft; en Auftralis, welke van den Cir- hof-bloemen, zynde de Zon in gedaante meelt geculus Polaris Antarclicus word ingellooten; en onder lyk, en die zig gemeenlyk naar 't Zuiden wenden;
welke het onbekende Zuid-land geplaatft word. Elke hoewel zommige zoorten zig den ganfchen dag met
Zona Frigida is van 23. en een halve graden , of den loop der Zon omkeren -t waar van daan ze ook
352. en een halve Duitfche mylen breed. Zy wor- in't.GriekfcbfaioTpówiovgenaamt word. Men noemt
den Zonae Frigïdae genaamt, wegens deftrengekou- ie ook Heknium Indicum , of Flos Solis^ Daar zyn
de , die aldaar het ganfche jaar gevoelt word. Hoe- drie zoorten van, namentlyk groote,middelmatige
wel deze koude eertyts voor veel geringer gehou- en kleine. De groote dragen maar eene bloem, de
den is, als men naderhand in der daad bevonden twee andere meer. De^middelmatige hebben ook
vele takken. Men teelt z^van haar zaad, dat by
heeft.
zwart, by zommige^graauw , by andere
ZONAE MUNDI. Wereld-zonen of Gordels , zyn zommige
;
breede ftreepen op de vlakte der Aarde, ói^ met w t is, Men plant ze in de lente, by volle Maan;
geZOMER-MAAND.
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Igelykxe ook by volle Maan wederom terplant wor- ftengel vaft aan den grond gewaffen zyn; welke (tenden. 'Zy moeten een vette grond hebben , en gel hen in plaats van een navel dient. Als deze
daarenboven veel befproeit worden. Als de wind plant groeit,' Verandert ze van plaats, zoo-veel het
den1 Hengel breekt, word hy weder zamen gebon- de fteel lyden wil, en maakt, dat al het gras, dat'er
den , en groeit gelyk voorhenen. Deze Bloem onderis, verdort. Ryp geworden zynde verhaalt
komt zeer naby de Zonne-goud-bloem , genaamt He* men, dat de fteel verdroogt, en de vrucht meteen
liochryfus, die hare kleur ook 's winters behoud. Zy ruige huid of gekroesde wol, gelyk die der lammeworden door het fcheuren der ftokken voortgeplant, ren , overtrokken is. Deze huid kan gelyk andere
en willen een zandigen grond hebben.
pelteryen gebruikt worden. Wil iemand als een
ZONNE-BRON. Fons Solis, is een Wonder-bron in rechtfehapen Phyficus of Natuurkundige , zonder
het inwendige van Afhca, van welken Plinms, Ar- vooroordeel deze planten , welke zoophyta genaamt
r'ianut , en anderen melden , dat deszelfs water worden, onderzoeken, hy zal vinden, dat het niets
zoet, maar zoo koud is, dat het niemand drinken anders als ware en enkele planten zyn , zonder iets
kan , zoo lange- de Zon fchynt ; maar na Zonnen- van de Natuur der dieren aan zig te hebben. Waar©ndergang zoo heet, dat men 'er gene hand in hou- om het ook niet geloofwaardig is, dat'ereigentlyke
den'kan*
zoogenaamde Zoophyta gevonden worden.
ZONNE-CIRKEL, zie Cyclus Solaris.
ZOOTOMIA. Zootome, is een konftige Anatomifche
ZÖNNE-FAKKELEN. zie Faculae solh.
opfnyding der dieren.
ZoNNE-KEERKRINGEN. z i e

ZONNE-STOFJES. zie Atcmi,
ZONNE-WEG. zie Ecliptica.

Tropict,

Z O P H O R U S . zie

Fries.

ZÜPISSA. Pix mvalhy word van zwart pek, met
gemeen hars, zeep en teer onder een gefmolten, en
van Schippers en Zee-varenden gebruikt.
ZORBEN-BOOM. zie Sorbus filveftris.
Zo TIC A betekent zoo veel, als Facultas vitalis.
zie Facultas.

ZONNE-WENDE-VOGEL. Deze is zoo groot, als
een Duif, maar zoo dik en vleeffig, als een Patrys;
ganfch wit, uitgezonden 2. of 3. vederen in de vlerken-, die ligt graauw zyn. Zyn bek is geel, dik en
ZOUT. zie Sal.
kort. Hy heeft in zyn ftuit een veder, of om beter te zeggen, een pyp, omtrent ter lengte van 7.
ZOUT-BLOEM. Halofant hos. FlosSolis, Sperma Cets$
duimbreed; waaruit de ganfche ftaart beftaat. Men en Walfchot is zamen eenerlei.
ZOUT-GRAVE. zie Grave.
ziet hem niet verre van den Zonne-keer-kring, waar
ZOUT-KOTEN worden te Halle in Saxen en elvan daan hy ook den naam heeft. Hy is goed om
te eten, en word zeer diep in Zee gevonden. Hy ders, alwaar Zout-ziederyen zyn , die afeonderlyke
aeftelt alleen op het Weft-indifch Eiland Rocco-} gebouwen genaamt, die tot hetZoüt-werkbehoren,
alwaar een groote menigte dezer Vogelen zig ont- en in welke hetZout-water uit deZout-bronnen gefchept en gezoden worden.
houd.
ZONNE-WYZER. Horólogium folare. Sciatericum , is ZOUT-MAAT houd in Halle 28. Metzen, of een
een konftige aanwyzing der Uur-linien , op welke Schepel en drie vierendeel Hallifche maat.
ZOUT-PAN. Dus worden die Pannen genaamt, die
by Zonne-fchyn de fchaduw van den Wyzer valt,
waar door de uuren van den dag worden aange- tot het Zout-zieder gebruikt worden. Deze zyn op
zommige plaatzen van yzer, blik, dun kooper, of
toont. zte Math. Lexic.
loot. Maar men zoekt by zodanige Pannen doorZo ODE. zie Ar dor Stomachi.
ZOOGONIA word de voort-teling der dieren ge- gaans de fpaarzaamheit, om met weinig vuur veel
Zout te zieden. Van de Zoutmannen is ook nog
naamt, die jongen ter Wereld brengen.
aan te merken, dat, als twee agter een volgende
ZOOG-VROUW, zie Nutrïx.
ZOOL OGIA word de wetenfchap en beredenering dagen Zout in een Pan gezoden is, zig in dezelve
over de Natuur der Dieren genaamt ; zynde dat een hard verbrand Zout aanzet, Scheep genaamt. Dit
deel der Pharmacie; waar in van den aart, kragt, belet , dat het vuur niet behoorlyk werken , nog
de overige Zole tot Zout maken kan. Waarom z e ,
enz. der dieren gehandclt word.
ZOOM. Limbus, word in de Bouwkunde een mid- om wederom bruikbaar te zyn, door twee mannen
delmatig plat Lid genaamt, dat den fchaft of ftam van den haard moet los gemaakt , in de vrye lucht
gebragt, afgebrand, gewaiTchen en gefchuurt worboven eindigt.
ZOOM of eigentlyk Saum , noemen de Zwitzers den, zie Sole.
een zekere Maat, houdende zestehalve emmer; een
ZOUT-PRÖEVE. Z,out-waage , is een gemeenlyk
emmer houd 64. Vizir- en 75. Schenk-maaten. Een uit zout gemaakt Inftrument, met een ronde kogel,
Maat houd i . Seibel, of 4. Drachmen. In Neuren- en langen naauwen hals, die zekere afdelingen heeft;
berg rekent men een Saum tot 400. Pond, te We- waar door, als men het in zout water, bier, enz.
nen tot 275.
hangt •, men kan oordelen , of 'er veel Zout, of
ZOOPHYTA. Dus worden zulke Planten genaamt, eenige ander-zoortige delen in het water gevonden
die iets van de natuur der dieren fchynen aan zig te worden. Want hoe zuiverder het water is, hoe
hebben. By voorbeeld, lammeren, diein deTar- grooter deel van het inftrument daar in gedompelt
tary op ftengëlen uit de aarde groeijen, dog eigent- word. Maar hoe 'er meer Zout in is, of hoe fterlyk een zoort van /Meloenen zyn. Men zegt, dat ze ker het Bier is, hoe irreer van den hals uit het watef
de gedaante van lammeren hebben , en door een boven uit fteekt.
Yyyyy
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ZOUT-Z,IEDERY. Dus noeïnt men niet alleen de Vervolgens word de wyde opening boven met leem
bier en daar in Duitfchland gelege plaatzen , alwaar beftreken ; en wel verfcheidemalen, om dat men
de Sole uit de Zout bronnen gefchept en tot Zout gelooft, dat de Zuiker daar door nog meer gezuigekookt word ; waar van onder het Artykel van vert en witter word. En dit is het eerfte werk.
SAL breeder kan nagezien worden ; maar men vind Maar ten einde de Zuiker volkomen gereinigt worook hier endaar in Zee-fteden zekere Zout-zie der yen, de, hefteed men 'er nog meer arbeid aan. T e wein welke het Spaanfch en Franfch Zout gerafineert, ten , men maakt looge van ongelefchte kalk en waen tot fraai wit Zout, dat van Luneburg en Halle ter ; men ftort dezelve met het wit van ey op de
niet zeer ongelyk, gezoden word.
Zuiker, en roert ze onder een onophoudelyk zieZUBEMELGUBI, of Zuben Hacrabi Dus word de den zoo lang o m , tot dat 'er alle fchuim, die 'er
Ster van de derde grootte op de Zuidelyke fchaar nog in gebleven was, volkomen uit is. Maar om'et*
van den Scorpioen genaamt ; gelyk Zubenefchameli de gemelde looge wederom af te nemen, zygt men
de Ster van de vierde grootte aan de Noordelyke de dus gezoode Zuiker dooreen doek, en laat ze op
nieuws zoo lang kooken, tot dat de looge ganfch
fchaar van den Scorpioen.
ZUID. Meridies. Aufter -y in 't Italiaanfch , Oftro, uitgekookt is. Daar na word de Zuiker andermaal
in 't Franfch , Sud, Aiïdy, betekent (i) het punt, in de voornoemde aarde vaten gedaan, de wyde
regt tegen over de Cardo Septentrionis , of Noord- opening met klei beftreken , en dus is ze gereed,
punt; of wanneer het juift middag is, behoeft men Maar wil men de Zuiker na Europa zenden, dara
maar van zyn hoofdfcbedels-punt in zy-ne gedagten word ze uit hare aarde vormen in houte kiften gemidden door de Zon een boog tot aan den Ho- legt, tot kleine (tukken geftagen, en vaft ingeftampf*
rizont te trekken; dus toont dezelve aan den Ho- Elk dezer kiften weegt 20. a 30. Arrobas, een Ar^
rizont het punt, dat Zufd genaamt word. De Zui- roba tot 32.' Hollandfche Ponden gerekent.
de-wind word Notus 5 Aufter genaamt. (2) Het vierMaar daar zyn verfcheide zoorten. van Zuiker ;
de deel des Hemels , of die ganfche luchtftreek, welke eensdeels van de plaats, alwaar ze groeijen 9
die aan beide zyden van dat punt gelegen is. zie anderendeels van hare fynheit den naam hebben. De
Math. Lexic.
bekendfte zyn, de Thomas-zuiker, of bruine Faryn,
ZUIGER, zie Mola Camea.
de witte Faryn , zynde beide gemeen Riet-zuïfor 9
ZUIKER. Sauharum. In 't Franfch , du Sucre, is of om beter te zeggen , hét eigemlyk merg , zoo
het merg van een zeker riet, dat van gedaante byna als bet in het ried gevonden word ; Melh- of Cagelyk ons riet is, vele knoppen en afzetzels heeft, narie-zuifar , zynde wederom van drie zoorten ,
7. a 8. voet hoog groeit , en gerneenlyk 1. of 2. van welke de fynfte Candy-zuiker genaamt word.
duim dik. De bladen 2yn op zyde zeer fcherp, zoo
ZUIKER-ALUIN, zie Aluinen Saccharinum.
dat men ze afbrekende de handen wel lichtelyk
ZUIKER-BAKKER. Confifeur , word genaamt iekwetft. Deze rieten groeijen in de Indien uit een mand, die uit zuiker allerlei gebak maakt, en aan
kwaftige wortel , die dog niet zeer houtig , maar het zelve verfcheide vormen geeft ; voorts vruchvol zap is. Voorts word de Zuiker op de navol- ten, wortelen, en anderzins met Zuiker pleegt te
gende wyze voortgeplant: Na dat ze byna een jaar confyten, en in te maken.
lang in 't veld geftaan heeft , en dus ryp is geworZUIKER E Y. zie Atribubaja.
den, worden de bovenfte toppen van het rype riet
ZUIKER-RAFFINADERY. Deze zyn tegenwoordig
in een ander daar toe bereid veld gefteken , en dus in Engeland, Vrankryk , Holland en Hamburg te
voortgeplant. Als men nu de Zuiker uit dit riet vinden; alwaar de uit Ooft-en Weft-indie in groote
verzamelen en bereiden wil, word het uit de aarde lange kiften gekome Poeijer-zuiker uit Mafcovade
getrokken, en daar het hier en daar aan de zyde is op nieuws geloutert, en eerft deugdelykvan denog
aangewailen , afgeftroopt , in kleine linkjes , om- by zig hebbende onreinigheit gezuivert, en tot de
trent een hand breed gefneden , en het zap , dat boven gemelde zoorten van Zuiker gemaakt word»
daar in is, zynde de eigentlyke Zuiker , uitgeperft; De Raffihaderyen van Holland en Hamburg voorwelke pers uit twee op elkander leggende rollen be- zien ganfch Duitfchland van Zuiker. Dezelve word
llaar, wordende van deZuikermoolen met zoo veel doorgaans met Grooten Vlaamfch by Ponden ingegeweld geduurig omgedreven , dat, wanneerbyge- kogt, en na 7. maanden Contant in Banco betaalt
val een fiave daar aan werkende een vinger daar Deze Kunftvan Zuiker-raffinadery is by de Ouden
tuflchen krygt, aanftonts zyn ganfche arm daar on- onbekend geweeft; en dezen moeften zig met hun
der getrokken en verplettert word. Uit deze pers zoogenaamd Sauharum Nativum behelpen , zynde
loopt de Zuiker in een ketel, en word daar in eerft een zap van oud en overlopend Zuiker-riet, dat 'er
met water gemengt , vervolgens zekere uuren lang in de gedaante van droppelen , en zomwylen als
gekookt 3 tot dat ze fchuimt ; ook de waterachtige hazel-nooten uitzypelde , hangen bleef en ftolde.
YOgten uitwaaffemen en inkooken. Daar na word Deze dus van de Zon gedroogde Zuiker-graanen
%t in aarde vaten gedaan , zynde boven wyd , en wierden oudstvds in de Indien gezamelt, en verre
beneden fpits toelopende ; in welke ze gelyk als verzonden. Waarom ook Diofccrides > Plinius,Ga&out hard word; en zoo lang word de fpitze grond lenu< en Avicenna deze zoetigheit Sal Indicus, dat
der aarde vaten toegeflooten gehouden, maarnader^ is, Indiaanfch Zout, en Mei Arundlnis > of, Riethand geopent, ten einde het grove flymachtig zap - honing, noemen,
éaar uit loöpe 9 en-de Zuiker -dus geziiivert worde.
ZV-IXER-SZET* zie Zuiktr,
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Iers zyn het niet eens. By de Nederlanders word
ZÜIKER-WYN. Dus word een drank genaamt,dien het door Pelikaan overgezet. In Mufcovie worden
6e Inwoonderen van het Eiland Madaga/car uit ze van de Grooten gelyk Ganzen gekookt en gebraZuiker-riet kooken; aangezien ze de kunft van het den gegeten. Zy zyn in de zomer vleffiger en vetZuiker daar uit te maken niet verttaan. Zy nemen ter , als in de winter. En of fchoon de tamme
Zuiker-riet , gieten 'er water op , kooken het tot Zwaanen eenigzins beter tot fpyze, als de wilde zynf
een derde in, en vullen het in groote Kauwoerde- hebben nogtans de volwafle doorgaans zward en taai
fchillen. Dus word 'er een drank uit, dien de in- vleefch, het welk , gelyk he$ vleefch van alle anwoonderen aldaar Touach of Touapare, dat i s , Zuu dere Water-vogelen , veel onzuiverheit by zig heeft;
ker-wyn, noemen. Deze drank is eenigzins bitter, voornamentlyk om dat ze grooter , als Ganzen en
gelyk de kernen van Perziken ; duurt niet boven de Endvogelen zyn. Maar wat aangaat de jonge Zwaa3. dagen, en word zoo fcherp, dat hy in een eeni- nen, en die nog geen jaar oud zyn, deze zyngcene
onaangenaame fpyze. Zommigen hebben ze liever
ge nacht een kooperen vat doorvreet.
gebraden, met kruid-nagelen bedeken , en 's andeZUXLE. zie Pilaar.
rendaags koud op tafel. De jonge Zwaanen zyn
ZUIVERING, zie Reiïificatio.
ZUPH of Zupha is een zeker Kruid of Plante, die eerft geel-groen , gelyk de jonge Ganzen , met zwarin de Roode Zee groeit, en niet alleen goed is om te bekken; naderhand worden ze tegel-verwig, of
te eten, maar ook een fraaije fcharlake verwegeeft. graauw-rood, met geele bekken ; eindelyk na verloop van een jaar bekomen ze roode bekken , en
ZUUR-BOOM. zie Berberis.
ZWUR-BRONNEN. Acidulae, zyn levende, dat i s , fpier-witte pluimen en vederen , die hen jaarlyks
heldere en uit de aarde opwellende Minerale wate- tweemaal worden uitgetrokken , om 'er bedde-dons
ren , van een verfcheide f maak, dog gemcenlyk zuur. van te maken. De oude Dichteren hebben den
Zy worden van een fcherp onderaardfeh en mineraal Zwaan aan Phoebus en de negen Zang-godinnen geZout, dienende zeer tot gezondheit, bereid. Maar heiligt. Hierom was Eobanus HeJJus van gevoelen,
diergelyke Zuur bronnen zyn wegens hare minera- •dat men gene Zwaanen behoorde te dooden, no»
len , die ze by zig hebben, zeer verfcheiden ; want te eten. Wat dea vermaarden Zwaanen-gezang aan^
sommige voeren yzer en vitriool, andere zalpeter, gaat, dien ze kort voor hun dood gezegt worden
andere zwavel met zig. Acidulae Amficïaks, door van zig horen te laten , dezelve is een loutere fabel;
Kunft gemaakte Zuur-bronnen , zyn tot dien einde niet tegenftaande vele Ouden daar van als van een
gevonden , om dat het een iegelyk niet gebeuren zekere zaak gefchreven hebben. Om van Plato,
kan, de natuurlyke Zuur-bronnen te bezoeken, ö o k Virgilius, Ovidius en anderen niet te fpreken, Mar*
syn de wateren, welke daaruit verzonden worden, tialki Lib. XIII. Epigr. 77. zegt 'er dus van:
op verre na zoo goed niet, als die uit den Bron zelve gefchept worden. Zy worden wel op allerlei
Dulcia défeéla modulatur carmina lingua
wyze toebereid, nogtans is de Mars de hoofdgrond
Cantator Cycnus funeris ipfe fut. .
en voornaamfte Ingrediënt van allen.
ZUUR-DEEG. Fermentutn, is een (luk deeg, dat
Dat is:
men heeft laten goor worden, en het welk men vervolgens onder den verfchen deeg mengt, om dien
-,, De Zwaen met half beftorve tong
daar door te doen ryzen. By gebrek vam Zuur-deeg
„ Zingt, of hy met hem zelf ten nare grave gong,
neemt men een weinig zalpeter.
ZUURING. Acetofa. Lapatbum acetofkm. Oxy$, Edog dit ganfeh verhaal word van Plinius, AeltaOxalis, groeit hier en daar op de velden, weiden , nus, en Juiius Scaüger tegen gefproken. En trouen in hoven; en word als een middel voor de zoo- wens niemand heeft ooit verzekert , dat hy een
de der maag, ontfteking van lever en milt, ook der Zwaan heeft horen zingen. Wat de Jagd der wiloogen, en voor graveel-zand gebruikt.
de Zwaanen aangaat, deze is in Denemarken een
ZWAAN. Cygnm, Deze onthouden zig doorgaans zonderling vermaak , en gefchied naby de Eilanden,
ïn ftroomen en meiren ; zoo dat ze onder onze alwaar zig de Zwaanen in Zee onthouden; als wanWater-vogelen zoo wegens hunae groote, alszneeu- neer eenige hondert ftuks gefchooten worden.
Vritte geftalte met regt den rang hebben. Niet teZWAARDACHTIG KRAAKE^EEN, zie Scutiformis
genftaande de vederen en pluimen wit zyn, nogtans Cartilago.
is de huid byna zwart; waarom ze een aartig zinneZWAARD-DANS. DUS noemt men in Duitfchland
beeld zyn van een geveinsde, die zig van buiten anders een Dans der Mes-makers, dien ze met zonderlinge
vertoont, als hy inwendig is. De Ouden hadden plechtigheden in de ftad Neurenberg plegen te houmet het vleefch der Zwaanen zeer veel op. Plutar- den. In 't byzonder was die zeer zonderling, dien
ckus in zyn Traélaat de Efn Carnïs getuigt , dat ze ze in 't jaar 149Ö. ter eere van Bogislaus, Hertog
eertyts van de Romeinen in donkere vertrekken, vanPomeren, door die ftad reizende; en in 't jaar
en met toegebonde oogen gemeft zyn. Men leeft 1570. ter eere van Keizer Max'milianus de II. geD ^ . X I V . 1 7 . dat de Vogel o m / dat is, Racharn, houden hebben.
als onrein aangemerkt, en den Kinderen Ifraels verZWAARD-LELIE, zie Xiphion.
boden word te eten. Dit word van zommigen door
ZwAATiD-viscH. Een Gefternte. zie Xiphias.
Zwaan vertaalt. Dog de Letterkenners en VertaZWAARD-VISCH. Deze vind men hier en datir in
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een kleine en korte bek; eentamelyk langen en i n ' t
midden van elkander gefplititen ftaart, een wel geproportioneerde gedaante, zwarte vleugels ende een
witte buik , onder de keel een weinig rood, en korte zwakke pooten. Daar tyn verfcheide zoorten
van Zwaluwen, van eikanderen in gedaante onderfcheiden. Arifioteles verdeelt ze in Bomefticae, Huiszwaluwen , Af odes, Kortvoetige,, en Ealculae^
Krom-geklaauwde. Pl'mius onderfcheid ze in Domefiicae 9 Ruflicae, Ap odesen Rifaria ft dog Scaligev
in de gemeene, zwarte, en bruine; en Qefnerus in
Bomejtme, Silvefires en Ripariae, dat is>Huis zwa^
luwen , die.hare neften in huizen en andere gebou-wen maken , Bofch-zwaluw en , en Water-zwalüwen. De laatftgemelde neftelen aan holle oevers 9
voomamentlyk aan den Rhyn ; tot welke ook de
Zee-zwaluw en behoren. Diergelyke worden byna
de gantche Wereld door gevonden. Zy beminnen
gemeenlykde warme lucht,,maar trekken tegen den
winter wech, dog onzeker, weiwaatts. Men heeft
dikwils een groote pienigte 's winters tufTchen het
gebergte op Zonryke plaatzen , of in verrotte, en
holle eikeboomen , infgelyks by meiren en poelen
tufkhen het riet, byna dood gevonden; welke opgenomen* ende in een warm vertrek gebragfr zynde
weder levendig wierden;, hetwelk nogtans niet lang
duurd. Maar dat.die zelve Zwaluwen wdkeweeh :
getrokken- waren, met de lente weder komen , en
hare voorgaande woningen betrekken , blykt daar
uit, om dat men menigmaal een Zwaluwe een roo-*
de draad om zyne pooten heeft gebonden , dien ze
in 't volgende jaar weder bragt. Zy maken bare
neften liefft van wolle, welke ze den fchaapen uit
den rug weten te pikken. Dene neften weten ze
zoo konftig te bouwen, dat en z y , en hare jongen
daar in voor de koude bevryd zyn. De oude, zoo
wel mannetjes, als wyfjes, als zé den jongen aas
geven, beginnen altyd van den oudtften. En zoo'er
een blinde onder is , beftryken ze de oogen met
Chelidonia, of Schelkenskruid, eens en andermaal,
tot dat ze ziende worden. Het vleefch der gemee-»
ne Zwaluwen word gezegt zeer heet en fchadelyk
te zyn; maar dat van jonge en wilde, voornamentlylc
van Rhyn-zwaluwen, word geprezen. Zy hebben
in de Geneeskunde ook hare nuttigheit. Geneesmiddelen zyn daar van gepulverizeerde , en gediftilleerde Zwaluwen, de fteentjes in de maag of lever van zorn-mige jonge Zwaluwen , genaamt C&elidon'ü zeer vermaard. Eindelyk word ook het
bloed, drek^ mift, en eijeren in de Medicyne gebruikt.

Zee, voomamentlyk by de Antillifche Eilanden in
de Weft-indien.. Zy hebben gene fchubben, maar
alleen een rimpelig vel, gelyk een rafp , op don rug
graauw, maar aan den buik wit. Voorts hebben ze
7. vinnen, 1. aan den ftaart, 2. op ieder zyde, en
2, op den rug. Zy maken een zeer fnelie beweging.
Het Zwaard, dat vooraan zyn bekftaat, heeft aan
ieder rye 2,7. witte of afchgraauwe tanden, die zeer
fterk en vaft zyn; en de kop.is wegens zynebreedte affchuwelyk om aan te zien. Deze Vifch poogt
in den grooten Oceaan de heerfchappy over alle andere vifTchen te hebben. Hy laat zig dikwils met
den Walvifch in een ftryd, dien hy den buik opfcheurt, By de oogen heeft hy luchtgaaten, waar
door hy het ingeflokt water wederom hoog uit kan
fpuiten. Het is merkwaardig , dat op de kuft van
MefTma, by de Straat tufichen Italië en Sicilië* de
Zwaard-vijch met byzondere woorden, diedeViffchers eenigzins zingen, uit de Zee naar boven gelokt word. Want men verhaalt , dat hy op het
hooren van die woorden zig aanftonts uit de diepte
na de lucht begeeft; wanneer hem een ander Viffcher met een drietand uit al zyr* macht in 't lyf
werpt, ende het daar aan vaft gemaak lang touw
laat fchieten, tot dat de Vifch krachteloos-geworden zynde naar 't Schip getrokken en gedood word.
Athanafius Kirckerus begrypt het (zoo anders het
verhaal geloofwaardig is) als een natuurlyke fcaak;
en fchryft, den woorden daar by uitgefproken die
werking toe, om de inbeeldings-kracht van den Vifch
gaande te maken, en "te verheugen. Dog dit gevoelen word van Erafmus Irancifci wederlegt; en
hy meent, dat en deze wyze van het vangen der
Zwaard-viflchen , en het Roepen-der Egels in het
Hertogdom Crain uit een zeker verbond met den
Satan ontftaat. Zie boven op het Artykel van
EGEL. Voorts vind men driederlei zoorten van
Zwaard-vijjchen , die een lang Zwaard voor hun
hoofd hebben, welkeeigentlykPri/fo genaamtworden; andere, die op beide zyden van dit Zwaard
prikkelen hebben , welke Serra genaamt worden;
nog andere , die in plaats van het zelve een lang
hoorn hebben. Deze zyn die genen, van welke men
xedert vele Eeuwen een viervoetig dier op het land
gemaakt heeft , en het als een paard befchreven;
hoewel tot hier toe niemand getuigt , dat hy.zodanig een Eenhoorn gezien heeft.
ZWAARTE. Gravitas, is die hoedanigheit van een
ligchaam, door kracht van welke het , los gelaten
en niet opgehouden zynde, nederwaarts naar het
middelpunt der Aarde, of ook in 't algemeen naar
ZWALUWE-NEST. zie VogeUneft.
een zeker Centrum*bewogen word. 7,ommigezoo
ZWALUWE-SÏAART. zie Queue eironde. •
oude als nieuwe Filofophen houden het voor een
ZWALUWE-STEEN. zie Chelidomm*
wezentlyke en inwendige ei-genfdiap, die i e een Vis
ZWALUWE-WORTSL. zie Cbdidomum en Vind*
Centrif eta of A ttrafirix noemen ; anderen in tegenr
deel zoeken het door een perffing* van een uitwen- soxicum.
ZWART KRYT. 21& Gerujja nigra*
dige fyne ftorTe, die ze als in een beftendige fterke
ZWAVEL, zie Sulfhun
beweging aanmerken , te verklaren, zie LexicPhihf
ZWACHTELS, zie Bindzels.

ZWALUWE. Hirundo. Volucris vaga. C heli don ; in
't Franfch, Hirondelle, is omtrent zoo groot, als een
«Leevrak 9 dog veel ligter van ligchaam. Zy heeft

ZWEER, zie Vlcus.
ZWEET-GAATEN. z i e Port.

ZWEET-MIDDELEN, zie Sudorïfem*

ZWEMMEN, Dit wierd eertyts ondeï, de Gmfogz*

ZWY. ZYD.
en Ridderlyke oefFeningen getelt. De oude Romeinen hadden voornamentlyk hun zoogenaamde
Camfus Martius > alwaar ze den jongen Adel en
aankomende Zoldaten in het vechten, worftelen,
en iteek-fpelen oefFenden; en zoo dra dit gefchied
was, moeft zig die jonge Manfchap in den Tyber fpringende het (tof afwaiTchen , en zig van de vermoeitheit
ververfchen ; teffens het Zwemmen leren , als welke
kunft den voornaamften Veldheeren , gelyk Juïtus
Caefar en anderen, maanook den gemenen Zoldaten, dikwils grootelyks is te tfade gekomen. Als
derhalven iemand nog tot het Staats-beftier , nog
tot den Oorlog bekwaam was , zeiden ze by wyze
van een fpreekwoord: Neqtte literas , neque natare
didicit-, dat is: „ Hy heeft nog,Letteren , nog
„.Zwemmen geleért.
ZWYN-EGEL. zie Egel.

ZWY**-STEEN. zie Saxum Suïllum.
ZYDE. Ruwe. zie Sericum.
ZYDE^KRUID is een zeer nuttige Indiaanfche Plant,
of veel liever Vlas. Men vind dit gewas veel op
vogtige plaatzen aan het gebergte. De wortel is
vol kwafteh, ende het blad zoo breed, als de kling
van een degen; midden en omtrent de wortel een
hand dik, dog dunner aan de zyden en boven , alwaar ze fpits toelopen. Zy zyn wel i . roeden lang,
en getakt, gelyk een zaag. Als deze bladen een
zekere grootte bereikt hebben, worden ze van de
Indianen afgefneden, aan de Zon gedroogr en geklopt ; als wanneer zy 'er een fraai vlas van maken ,
fterker als gemeen vlas. Dit vlas is van gedaante, gelyk
een menigte in een lederen zak gewikkelde draden.
Deze draajen ze zamen , en maken 'er vademen of
draaden van, zynde tot allerlei zaken nuttig. De
Schoenmakers op Jamaica gebruiken ze als pekdraad; de Spanjaarden braajen 'er kouflen van, die
zeer duur verkogt worden. Ook word'cr een zoort
van geele kanten van gemaakt.
ZYDE-REEDERY. x\z Af winden.

ZYDE-STAART. Garmlus Bohemicus *, is een Vogeltje , zoo groot , afe een Leeuwerk , met een
pluim op 't hoofd , die hy kan opzetten en laten nederhangen. Op de vlerken heeft hyroode vlekken,
indenftaart lange vederen , zynde aan't einde hooggeel. Het vleefch is maMch en aangenaam om te
eten. Zyn voedzel zyn mode vogel-beflen. zie
phoenkurus.
ZYDE-STIKKER. Acupitior. Phrygio y ook Argentaritts-, Barbaricarius en Arttfex Barbarkus genaamt,
wegens de veelvuldige zilvere en gulde Hguuren, als
van Arenden , Leeuwen , Draaken , enz; die van
deze Konftenaren op de klederen geftikt worden.
Dtergelyke klederen waren eertyts aan de Hoven
der Griekfche Keizeren , en nog op den huidigen
dag by de Tartaren en Chkrezen in gebruik. Zy
worden Phrygïones genaamt, aangezien de oude inwoonders van Phrygie deze konft eerft hebben uitgevonden. Hoewel men 'er reets verfcheidemalen
by Mozes gewag van gemaakt vind. Uit dien hoofde word ook de naaid , met welke geftikt word,
Ams Babyhmea , AJfyria en Semiramia genaamt.
De Zydi-fükksrs zyn aan de Döitfche Hovea in het

ZJYD,

g$g

byzonder wel gezien. £dog deze Konftenaren , het
zy Mannen, het zy Vrouwen , moeten in de Schilderkunft wel ervaren zyn ; ook het coloryt en houding-der kleuren behoorlyk verftaan. Zy onderwyzen zelden iemand anders,als hunne eigeZonen*
m deze kunft. Hoewel de Vrouwelyke Sexe niet
zelden tot verwondering in het Zyde-ftikken ervaren i s , gelyk by hare zeldzame Manufacturen
blykt.
ZYDE-STOFFEN. Deze worden in alle Landen er*<
Provinciën van Azië , alwaar Zyde valt, gemaakt
uitgezonden het Koningryk Tripara, van waar de
Zyde naar China gezonden word. De meefte zy±
deftoffen worden in de Provincie Quantung gemaakt,
en goedkoop verkogt; zoo dat men ze uit de eerfte hand hebbende wel ioo. ten ioo. gewinnen kan.
In deze Zyd&Jiojfenwordzn allerlei figuren van verfcheide zoorten gewerkt. Daar worden ook vele
in Holland en Vrankryk gemaakt; alwaar zoo wej
als in Engeland ook allerlei half Zyde en half Wolle
ftorTen gemaakt, en fterk naar Mufcovie en Polen
verzonden worden.
ZYDE-WORM. Bombyx , is een Schepzel , in het
welk de Natuur wonderbaarlyk fpeelt, waarom^hèt
de pynewaard is, een korte befchryving daarvante
maken. Het is eerft een witte Rups, die, wanneer
ze zal gaan fpinnen , eenigzins geel, gerimpelt, en
doorzichtig word. Als dan flingert ze haren kop
rondom, en laat de Zyde uit haren bek. Om na
den Zyde-worm het fpinnen gemakkelyker te maken, zet men hem in een pampeper-huisje. Die zein menigte houden, (tellen ftruiken van boomen in
een vertrek, en laten ze daar aan fpinnen. Als nu
de tyd van fpinnen daar is, en menig Zyde-worm
geen bekwame plaats daar toe vind, of men hem
met voedzel overlaad, dan fpint hy in't geheel niet3
maar rimpelt zamen , als'een dadel kern. Voorts
is hy zeer naarfljg in 't fpinnen, tot dat zyn Zydepopje* volbragt i s , zynde cy-vormig, wit, geel of
groenachtig. Is net w i t , dan zyn zyne onderfte
ronde voeten van dezelvè-kleur geweeft; maar is
het geel; zullen de voeten- ook geel geweeft zyn.
Als nu het ey-vormig popje volmaakt is, dan word
de Worm daar binnen van gedaante gelyk een dadelkern; en het popje moet afgefponnen worden; of
anders b o o r t ' é r d e Zyde worm door , en maakt,
darde Zyde niet kan gehafpelt worden. De gemelde dadel-kern verandert naderhand in een vliegend
Capelletje ; het welk omtrent alle andere Rupzen
word aangemerkt. En gelykerwyze ieder Rups een
afzonderlyke zoort van vogeltje* 'maakt, dus veranderen de Zy de-wormen in witte Capelletjes, die een
halve dag nodig hebben , vooral eer de vleugelen
droog, en zy hare volkome gedaante erlangt ^hebben; als wanneer het Capelletje zes voetjes , twee
bruine oogjes , en vier witte vleugelen heeft , in
welke bruine ftreepen gezien worden. De Indiaanfche zyn veel grooter en veelverwig. Het mannetje
is kleiner als het wyfje, heeft ook een dunner ligchaam. Zoo dra als ze hunne fterkte hebben , paaren z e , en leggen nog dien dag, of een dag daar na,
en dus eenige dagen agter een , geele ronde eijertjev

ZYF. ZYG. ZYM. ZYT.
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als hirs-karreltjes. Dit gefchied zynde fterven ie. min met moêrbezie-bladen wel verzorgt zyn\ wot*
Een ieder dezer eijertjes heefteen klein ftipje, bruin- den ze allengskens grooter, beftaande uit 8. leden*
achtig van kleur. Men kan ook gemakkelyk zien, op elke zyde van welke zwarte ringetjes, en ten
of 'er iets goeds zal uitkomen, of niet. Als ze in- laatiten nog z. voetjes zyn. Wanneer ze gelyk als
gevallen en gelyk als ledige hulzen zyn, is 't een te- doorzichtig en helder worden; beginnen ze te fpinken , dat 'er niets zal uitkomen , om dat ze bedor- nen ; worden vervolgens gelyk dadel-kernen , ea
ven zyn. Wil men f dat de zydtn-wormpjes uitkrui- beginnen te veranderen en zig, gelyk gezegt is, te
\
1en, plaats men ze in de warmte, het zy in de Zon, vermeerderen.
et zy in een warm vertrek; als wanneer de WoimpZYFFER. zie Cyffer.
jes zig door de ge.nelde ftipjes byten, en te voorZYGAENA, zie Jokvifih.
fchyn komen. Dit nu gefchied doorgaans in April
ZYG:>MA OS. Zygomaticum. 0$ Jugale. Jok-been5
of Mey. Zoo dra ze uitgekropen zyn , legt men is een uiritekend been van het eerite paar der onbehen eenige falade-blaadjes voor. Maar ze moeten weeglyke beenderen van het boven-kinbakken, wiens
zeer zachtkens behandelt en verfchoont worden. buitenfte deel met het binnenfte deel van het kinDit doen zommigen met duive-vederen of iets dier- bakken op de helfte vervult word.
gelyks. Men moet hen gene natte bladen te eten
ZYGOMATICUS PROCESSUS is een uitftekend been,
geven, om dat ze iets dat nat of verrot is nuttigen- aan de Ojja temporum, door middel van welke dede fterven. De Zyde-wormen 4. dagen oud zynde ze met de Ojja pr'mi paris faciei, five maxiilae fuvervellen; waar by ook vele fterven. Als 'er de tyd periorts verknoei worden.
is, dat men hen moêrbezie-bladen geeft, vervellen
ZYMOMA, Termemum, word genaamt het Nitrum
ae nog dik wils. By een aannaderend donder-weer aèrmm , het fpeekzel , de fcherpigheit der maag ?
en blixem moet men ze toedekken , of ze krygen enz.
de geelzucht en fterven. Zy eten de witte moêrZYMOSIS. zie Fermentatio.
bezie-bladen liever, als de roode, om dat ze fyner
ZYTHUM is de naam van een zeker Biet in Egypen zoeter zyn. Als nu op deze wyze de Zyde-wor- ten.
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De menigvuldigheit der Artykelen heeft gemaakt, dat zoo hier en daar
iets of geheel overgeflagen, of niet altyd onder alle bekende namen
aangehaalt wierd. Om dit te vergoeden , ende het Werk , zoo veel
als ons doenlyk was, volledig te doen zyn, hebben wy het volgend
Aanhangzel daar by gevoegc.

J \ AL BESSEN, zie Rib es.

AAMBEELD, zie Aembeeld.
AAMBORSTIGHEID. zie Engborftighské
AARD-APPELEN, zie Tubera.

AARD-BE VING. zie Terrae Motus.
AARDBEZIE-BOOM. zie Arbutns.
AARDBEZIE-KRUID. zie Fragaria,
AARDE, zie Terra.

AARD-GAL. zie Ludus Helmontii.
AARD-KLOOT, zie Globus Terreftm,
AARD-LAUWINEN. zie Lauw'men.
AARD-MUIS. zie Muis.
AARD-NOOT. zie Chamaebalanus.

wen', tot in April, leggen ze het gebrouwde in de
Pakhuizen tot voorraad voor de zomer. Als dan word
het op heete uitgebroeide voeder-vaten in de ope
lucht gelegt. Na verloop van een maand word het
op fchoone voeder-vaten vertapt. Hoe zwaarder
arbeid (dus noemen ze de vliezen) daar op komt*
hoe beter de Azyn is. Eindelyk in de kelder gebragt zynde word de Azyn op zoogenaamde lirulkuipen gedaan»
BV
__ ^AARMOEDER. zie Matrix
Bi
BAL-ZAK. zie Scrotum.

en Uterus.

AARD-OLIE. Dit zoort van olie druipt op'het ABAND. zie Fafcia.
fricaanfch Eiland Sumatra uit een fteenrotze , en is
BANIER is een Schild of Vaandel , diergelyke a P
een beproefd middel voor alle koude gebreken der leenlyk die genen te voeren gerechtigt waren, welpeezen en verlamming.
ke een Vaan-leen bezaten, ende een zeker BannaatAARD-ROOK. zie Fumaria.
fchap en Hals-gericht hadden,
AARD-SCHILDPADDEN, zie Land fchildpadden.
BAZUINE. Dit is een zoort van Schuif-trompetten,
AARD-VAL. Diergelyke gebeurt dik wils in 't Graaf- en word van Stads-muiïcanten op toorens, en by
fehap Stolberg , als 'er namentlyk een ftuk Aarde een buitengewoon vreugd-hedryf in Kerken , enz.
onvoorziens zinkt, en in deszelfs plaats water te gebruikt. De laagfte en grootfte word genaamt een
voorfchyn komt.
O da v-Bazuin e; de volgende, welke eenigzinshooAARD-VLOO.
ikThryps.
ger gaat , een Quart-Bazuine ; de derde is de geAARD-WORMEN, zie Lumbrici Terreftres*
meene Bazuine; maar de vierde de Alt-Bazuinee
AAS. zie Efca.
Zommige Muzicanten noemen een ganfch Accoord
A B INTESTATO. zie Succejfw.
dezer 4. Bazuinen Trombon'u In de Orgelen is ook
ADDER, zie Vipera.
een Pedaal-Regifter, wegens zyn gekit het BazuinAFGANG, zie Excrementa.
Regifter genaamt.
ALLODIALE GOEDEREN, zie Bona Allodi-aVa*
AMBAGT. zie Handwerk.

BEELD-HOUWER, zie Sculptor.
BEEST, zie Brutum.

ARANEA TUNICA is een dun Oog-vliesje, dat het
BENT-VOGELS. DUS word een zekere Sociëteit te
Cryftallyne vogt bekleed; anders Arachnoïdes • ge- Rome genaamt , beftaande uit allerlei Konitenaren
van de Duitfche Natie , als Zilverfmids , Schilders 9
naam t.
Beeldhouwers , enz. Deze Sociëteit is tot dien einde van de Duitfchen opgericht, om zig op de IraAZYN. zie Aatuin.
lianen te wreken , die niemand van de Duitiche
A&YN-MAKERY. Die den Bier-azyn brouwen, Natie wilden bevorderen. In deze Societdt v*ord
trekken doorgaans van 24. zak by vooibeeld42. ton niemand anders, als Duitfchers en Nederlandersnat. Het water gekookt zynde word op de bak- aangenomen; in 't byzonder zulken , ók m hunne
ken gepompt. Vervolgens laten ze het in de zoo- Kunft uitmunten. Men vind hier en daar in de Hegenaamde gyl-kuip lopen. Hier in zynde word 'er den van Duitfchland , die Leden drzer Sociëteit zyn.
de gift opgedaan; namentlyk een vierde deel op de Dit Kunftgenootfchap is verplicht elkander met raad
voornoemde quantiteit* Als ze by tle winter-brou- en-daad te-dienen en by te liaan,

prc BER. BEU. BLA. BLU. BOE.

BOE. BON. BOS. BRA. BRE.

BERG-EPPE. Aplutn montanum. Petrofeï'mum mon-ook in het begin der Boeken zulke penningen, waar
tanum , groeit op zandagtige en fteenagtige plaat- in en a6tive-fchulden ak Debet aan Gapitaal ; dit in
zen. Het zaad en wortel breekt-en verdry ft den tegendeel als Debet aan paffive-fchulden , of onze
fteen , zet het water af, en verwekt zweet , be- Crediteuren geflelt word.
De Boeken, welke by Kooplieden , die behoorvordert de maand - ftonden , en wederitaat het
lyk Boekhouden, en hun ftaat plegen te maken , vereifcht worden , zyn (i) een Kladboek of MemoBERN-STEEN. zie Barnfteen.
riaal, waar in alle voorkomende zaken , naar alle
BE&YL. zie Jafpech.
omftandigheden befchreven worden, (i) Een JourBE UK E BOOM. zie Fagus.
naal , in het welk de inhoud van het Kladboek tot
BLAAS-BAND. zie Urachus.
Credit en Debet gebragt ; en (3) een Hoofdboek,
BLUTS KOORTS, zie Petechia.
waar in de poften uit het Journaal behoorlyk overBOEGZEREN. zie Sleepen.
BOEKHOUDEN. Dit is een Kun ft, doormiddelvan gedragen worden , en by het flot van 't jaar de bowelke de Kooplieden, of die anderzins met Reke- vengemelde balance word gemaakt.
ningen ommegaan hun ontfang en uitgave, het zy
Als byzondere Regelen tot het formeren van dubgeld of waaren , in een goede orde houden , en bele poften zynde navolgende aan te merken: (1)
wel zoo , dat ze of hen zelven., als het hun eige Alle ontfange penningen of waaren worden Debet
goederen zyn , of iemand anders , voor wien ze aan die genen, van wien ze ontfangen zyn; ende
het waarnemen , ten allen tyden, zulks verlangt zyn- in tegendeel worden alle die genen , die geld of
de, -Rekening konnen doen. Deze hunne Rekening waaren van ons ontfangen , Debet aan cafla of waabeginnen ze of wegens een ganfch nieuwe hande- ren. (1) Voor te ontfangene InterefTe word die
ling , of wegens de hen opgedrage Adminiftratie; of ze gene Debet aan Interefle-conto , die dezelve betabrengen eene in het oude jaar gefloote Rekening in len moet ; zoo als hy in tegendeel InterefTe-conto
een nieuwe Rekening van *t nieuwe jaar over. In Debet word aan hem, die,pacht of renten van ons
het een en 't ander gaan ze met Perzonen , Zaken , te vorderen heeft. (3) Alle Rekeningen, aan welke
en Adien om. De Perzonen zyn hunne Schulde- verloren word , aan zulke word winlt en verlies Denaren en Crediteuren, uit hoedanig een contract de bet-7wanneer ze zullen gefaldert of geflooten woraétive- of paffive-fchulden ook beftaan mogen. De den ; in tegendeel worden ze Debet aan winft en
zaken zyn alle corporele dingen , die iemand in zyn verlies, als 'er aan gewonnen word.
vermogen heeft; als by Kooplieden de waaren, zoo
BOEKWYT. zie Eryfimum cereale en Fagopyrum.
wel tegenwoordige in de Magazynen, en Winkels,
BONDWERKER. Pellio. In 't Franfch , Pelletkr.
als buitenlandfche, en in Scheepsladingen. By Ede- Deze hebben wel geen gefchenkt Ambacht , noglen en Land-lieden zyn het Graanen, Wolle,Wyn, tans konnen hunne Gezellen overal in 't Roomfche
en het gene verder tot hunne goederen behoort. Ryk arbeid vinden ; behalven in zommige fteden,
De Aclien , welke een Boekhouder jaarlyks voor- in welke zommige Meefters niet voor bekwaam gekomen , beftaan in winnende of verliezende Agio houden worden. Het Meefterftuk der Bontwerkers
of opgeld pp WifTels, en te ontfangene of te beta- is veelderlei , en naar verfcheidenheit der plaatzen
!ene •Intefe'flen , Pacht- of Huur-penningen ; by telkens verfcheiden. Binnen Neurenberg maken ze
Kooplieden de AlTurantie en Bodemery ; en einde- een Nonne-pels; een diergelyke kleine Pels van
lyk by beiden ten einde van't jaar of Adminiftratie, Geite-vellen ; en twee Boere-pelfen. De jongens
«ie Rekening van gewin of verlies.
moeten 3. a 4. jaar leren ; maar de Gezellen of
Wat aangaat de Kooplieden, deze houden Boek Knechten reizen 4. a 5. jaar op hun Ambacht. In
van eige , of Commiffie- of Compagnie , of einde- de Keizeriyke vrye Ryks-ftad Augsburg zyn ook
lyk uit alle deze zamen geftelde goederen; en wel Bondzv erkers-handelaars, die voorhenen Bondwerkers
van ieder,in dubbele poften., op de Italiaanfchewy- ge weeft zyn, en beft verftaan, hoe het zelve voor
ze, dat is, zoo dat by een ieder Debiteur ook zyn de mot en ander ongedierte moet bewaart worden;
Crediteur gevonden worde; het welk, wanneer al- namentlyk door allerlei fterke en welriekende "dinles behoorlyk over gedragen is, de richtigfte balan- gen , als Kamfer, Mufcus, Civet, zynde by Bond*
ce, ende een klaar licht in de Rekenboeken maakt; werk of klederen gelegt; om daar door de fchimaangezien de Principaal in eenen opflag kortelykden mel en kwade vogten, uit welke allerlei ongedierftaat zyner zaken, hoe groot en wydloopig dezelve te ontftaat, dat de klederen doorknaagt, te verdryzyn mogen, zien kan. Ja , op zodanige konftige ven. Hoewel de reuk van Mufcus en Civet zomwyze van Boekhouden kan zelfs aan een der mach- migea van de Vrouwelyke Sexe tegenftaat; maar
tigfte Monarchen zyne ganfche jaarlykfche inkomfte niet de Kamfer. Zommige kruiden en wortelen
en uitgave naauwkeurig getoont worden, ftjaar het zyn ook een middel voor de mot , en worden tot
fondament van een Boekhouder beruft op een voor- dien einde by de pelteryen en klederen gelegt; als,
af gemaakte Inventaris, beftaande aan de eene zyde Veil-wortel,, Nagel-wortel , Rhyn-bloemen , enz.
in contanten , roerende en onroerende goederen, Edog het befte middel is, dat men pelteryen en klewaaren en a&ive-fchulden; aan de andere zyde in deren dikwils ter lucht hangt en uitklopt.
paffive-fchulden ; en vertoont aan den Principaal,
BOSCH, zie Woud.
de laatfte van de eerfte afgeuokken zynde , aanBRAAMDE ZIE. zie BrommeLbexie.
tëon^ï-yn geheel Capitaal en vermogen ; gelyk
BREM. zie Genifta*
BUN»

BÜN.BUS.CEM. « CON.DAA. BUNDER, zie Juger.

DOLIK, zie Leligo.

BUSE of Bofe noemen de Berwerkers in Duitfchland een zekeren tyd der Berg-arbeid. Een dagfchicht (gelyk zy fpreken) word in drie Bufen gedeelt , zynde ieder van 8. uuren. By deze Bufen
worden de Bergwerkers betaalt. Elders word de
Schicht maar in z. Bufen verdeelt.
BUS-KRUID, zie Pulvis nitratm*
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EMENTEREN noemt men liet bleeke Goud tot
een hoger kleur brengen. Dus wordRhynfch
Goud op Hongaarfch Goud gecementeert.
CEULEN» zie Cóln.

CIMBAAL, Dit is een zoort van Regifters in Orgel-werken ; en v/el (i) een grove Cimbaal, van
3, pypen, (1) Klinkende Cimbaal, drie pypen fterk,
repeteert door het ganfche Clavier , in ƒ, en c. en
word dus gezet, f. a, c. Deze zoort houd men voor
de konftigfte. (3) Een Cimbaal van 2. pypen , eeni-ge malen meeil door Oclaven gerepeteert (4) Een
repeterend Cimbaal met 1. en 2. pypen, (5) Een
klein Cimbaal, die van 1. pyp is , en dikwils repetiert, (6) Cimbaal-bas, van 2. of ten hoogften 3,
-soorten. De grootfte zyn omtrent een halve voet
toon, Zy worden eenige malen gerepeteert; de andere zyn eenigzins minder , en worden tweemaal
gerepeteert, en nogtans door alle Quarten en Quinten gedifponeert. Van de Mixtuur- Cimbalen zie
Mixtuur Cimbalen.
COLLATERAAL, zie Succefio,
COMMERCIE, zie Handel,
COMPAS-NAALD. zie Naald.

CONTROLEUR word genaamt iemand, dk Tegenïekening of Tegen-boek houd , dat is, den ontfang
en rekeningen van een ander naziet. Hoedanige
by voorname Kooplieden , op Tollen en Karneren
van Rekening, enz. gehouden worden. Hunne Boe»
leen moeten met die der Ontfangers naauwkeurig
overeen komen.

D. .

D
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DOLIUM. Dit is de naam van een Gewicht by de
Polen , houdende so.fteen; ieder fteentot 32. pond
Poolfch , of 25. pond Duitfch gewicht gerekent.
Men noemt aldaar ook dus een Maat van vogie
waaren (Buczka) houdende 61.kannen (Garmee,)
of 7. Romeinfche Awphorag3 of anders 335. pond
van ons gewicht. By de Romeinen hield een Dolium 1. en een halve Culeus, of 30. Amphorae. By
de Franfchen houd het 6. Sextters. zie Boijjeau.
Doos. De Makers van Doozen hebben wel een
vry Ambacht, dog zyn op zommige piaatzen met
de Zeve-makers in een en het zelve Gilde, Hunne
arbeid beftaat meelt uit Pynboom- Dennen- en Wilgen-hout, van welk laatite de kleine Doosjes te Bergtolsgaden gemaakt, en in menigte naar alle kanten
verzonden worden. Zy weten het hout zeer dun
en met voordeel te fplyten; en naderhand deftukken tot de groote Doozen over een houte ftok 9
maar die tot de kleine over een yzere vorm te buigen;-ten einde de vericheide zoorten van Doozen
ieder in een en dezelve grootte gemaakt worden»
Daar na worden ze zamen gelymt , of anders in
elkander vaft geilooten. Een Neji noemt men verfcheide Doozen 'm een geilooten , van welke de buitenfte de grootfte, en de overige aliengskens kleiner
zyn. Voorts plegen de Doozen niet zeiden van de
zindelyke Vrouwelyke Sexe met de zoogenaamde
cierlyke vlek-arbeid , bonte of veelverwige coraalen , of ook kleine glaze aan een draad gerege kogeltjes , met gladde en verheve ftikzels of flingerwerk, enz. overtrokken; infgelyks met gefchildert
ftroo van allerhande figuuren bekleed te worden,
Maar ook de Dooze-fchilders plegen ze te verniflen,
met linien te beftryken, en merallerlei bloemwerk
te vercieren, om ze dus grager en duurder aan den
man te brengen.
DRAAG-STOEL. Draag-zetel. Rosbaar, Luiere, Deze is al oudstyds by de Romeinen in gebruik geweeft , voornamentlyk by de Grooten , en die Zwak
waren, Zy gebruikten daar toe gemeenlyk agt Haven, om zig te laten dragen. Zy konden in dezelve niet alleen zitten r maar ook liggen,
D R AAI J ING. zie Vertigo.
DRAAI-WIND. zie Turbo.
DRANKJES, zie Potus.
DRIAKEL. zie Theriaca,

DROES. Dus noemen de Nederlanders den Duivel;- men meent naar den naam van den RomeinDADINGS-MAN. DUS noemde men oudstyds een fchen Veldheer Drufus, van wien ook deftadDoesScheidsman , die gebruikt wierd , om een gefchil burg in Gelderland genaamt is; en voor wien de
tuflehen twee of meer twiftende perzonen te be- Nederlanders eertyts niet minder vervaart waren,
als de Romeinen zelfs voor Hannibal vreesden.
üiften*
DRYVEN DE DORPEN, zie Vliegende Dorpen,
DAGVAARD noemt men een plechtige Land-dag,
DUIZEND-BLAD. zie Mtlhfolmma
©f Vergadering der Staaten; die gedagvaart, dat i s ,
DWAAL-LICHT, zie Ignis fatuus,
ter Vergadering beroepen worden. Iets anders is
DWAAL-STER. zie Planeet.
Dagvaarden, voor 't Gericht ontbieden ; het welk
DWARREL-WÏND. zie Turbo.
met der Larynen Diem dicere overeen komt,
DWERS-FLUIT. Deze zyn dos genaamt, om dat
DAMAST-BLOEM, zie Viola flammea*
DEERNE, DUS noemt men in Braband, Gelder- %Q over dwers in den mond gehouden worden, om
land en Overyflel een Vryfter of Maagd, Het is *er op te blazen. De Italianen noemen ze Traverja
of lifaro. Deze pypen hebben gemeenlyk 6. gaten ?
Tan 't Hoogduitfche Dirne gemaakt,
AALDER. zie Daler.

DOBBELSTEEN, zie Teerling,
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maar agter geen duim-gat. Men kan 'er ook 15.
tonen op hebben-, met nog 4,Falietten daarboven;
en dus zamen 19. Hemmen of onderfcheide tonen.
Di Zwirzers gebruiken ze nog veeSzins nevens den
Trommel in den Oorlog. Dog deze heeft hare afzonderlyke greepen , die met de boven gemelde
Divers fluit ganfeh niet overeen komen,, en van hen
een Vtidpyp genaamt word.

caraat, 7. grein geel, 5. grein wit, ÏO. grein rood,
Een enkele Crufado houd 23. caraat, 3. grein geel*.
6, grein wit, m 3, grein rood; Een dubbele Cru-»
fade heeft 23, caraat , 4, grein geel. Poolfch Hongarifche Gulden , Matinajch genaamt , 23. caraat9
9. ?rein geel, 3. grein wit. Sigifmund Höngaarfche
Gulden 2$. caraat, 10. grein geel , 2. grein wit;
Ladislau, Höngaarfche Gulden 23. caraat , . 8 . grein
geel, 2. grein wit. Ferdinand Höngaarfche Gulden
230 caraat, 5. grein geel, 6.grein wit, endei.grein
rood. Lodewyk Höngaarfche Gulden 23. caraat 9
4. grein geel, 5. grein wit, 3.grein rood. Munfterberger Höngaarfche Gulden 23, caraat, 7.grein geel,,
5, grein wit. Janufchwey Höngaarfche Gulden 23,
caraat , 4. grein geel , 4. grein wit , 4,- grsin rood*
BiiTchop Meiffen Höngaarfche Gulden 23.-caraat, 7,
grein geel, 5. grein wit. Poolfche Höngaarfche Gulden 23. caraat, 6, grein geel. Breslaufche Hongaar*
fche Gulden 23. caraat, 5. grein geel, 4. grein wit^,
3. grein rood. Spaanfche Ducaten 23. caraat, 60
grein geel Dantziger Ducaten 23. caraat, 6. grein
geel. Fran'cbe Kroonen 21, caraat , 8. grein geeL
Kroonen met de Letter P, houden 22. caraat, on
grein geel, 1. caraat, 4. grein wit, en &. grein rood,,
Zonne-kroonen 22. caraat, 4. grein geel Kroonen
naar des Ryks aanflag r8. caraat , 3. grein geeL
Goudgulden naar des Ryks-aanflag. 18. caraat , 6«
grein geel. Philippus Gulden 15. caraat, 8. grein
g&d; 6. caraat, 4. grein wit, 2, grein rood, Kroonen met 3. Leeuwen en 3, Leliën 21. caraat, 6,
grein geel Camper- Zwoller- en Deventer gulden
12 caraat, i r . grein geel, 2, caraat rood. Nirnwe»
ger Gulden 14. caraat s 10. grein geel, 1. caraat, il
grein rood. Emder Gulden 14. caraat, 5.greingee!f
2, araat rood. Keizers Gulden: ly caraat, u.grein
geel 9 1. caraat , 10. grein rood. Stad- err Landegulden 13. caraat, 9. grein geel, 1. caraat, 9.grein
rood. Gelderfche Ruiter-gulden 13. caraat, 6. grein
§eel, 2. caraat , 10. grein rood. Deventer Gulden
met een ganfeh en Adelaar 13. caraat, 9. grein geel,
2, caraat ,..i. grein rood. Boheemfche Gulden i 3 ;
caraat, 2, grein g^el.
G S I T . Capra Capella, In 't Franfch, .uneChevre-,
is een bekend Dier, wiens melk van2ommige Ge-neesheeren den genen , die met een Beélica of uit- •
terende ziekte behebt zyn, geordohneert word.

E,
Ü L D I K . tiQ Autum, ^
EPT-ZALE. zie Tncïmium*
EIKHOORNTJE. zie Scïurus*
EILOOF. zie Redera.
ENGELSCHE ZIEKTE, zie Rvachith*

ENTEN, zie Boom-enten.
ERGATA. zie Wind-as.
ETTER-GEZWEL, zie AbfceJJus,

ETZEN noemt men eigentlyk met flerk water in
kooper , enz. byten. Dit.is een fyne Kunft.van
graveeren,

F

ATZEN noemen de Zee-varenden zoogenaamde
onder-bonnetten , die aan de Zeilen geregen
worden,.om meer vaart te maken,
FINANCIER is een onduitfeh woord , en betekent
een Sdvatmeeiter of Penningmeefter,. van 't Franfch
woord Fmance, dat is, Inkomit •
FLAUWTE, zie Lipothymia*
FLERI.ZYN. zie Arthritis,
FLEUKET. zie Rappier*
FLUITE-BOOM. zie öyringfl*
F.OELY. zie.Matu.

G,
\ J A A L D E R Y . zie Perlflylium en Portkuu
GARSTIGHEIT. zie Ranciditas.

G'Éiih LELIËN, zie Acorus AduUerrnus..
GE KALT. Dus noemen de Bergwervers de deugdelykheu der Errzen, zoo ve.-l als ze aan waardys
hu aden ; anders Aiim genaamt.
GE HALT betekent ook de inwendige waardy de*
Mnnten. Dus houd , hy voorbeeld , een dubbele
Ducaat 2,3. caraat, n . grein gzd9 1. grein u u , en
10. grein rood. Een enkele. Ducaat, naar dcRyksordornantie gemunt , moet houden 23. caraat, 8,
grein geel? en 4. grein wit. Een Porïugalezer houd
2,3, grein wit, I I . grein geel, 1. grein wit., en 10
grein roods. Een Rozenobel houd 2,3* .caraat, 10.
grein geel , 2. grein wit , en 2. grein rood. E^n
Engeiot houd 2. caraat, 8, grein geel, 2. grein wit,
en 1,, grein rood,. Een Hollandfche, Ducaaf.houd.23..

GEI TE BLAD, zie Caprifolium*
GELUBDE, zie Caftratus.
GENEES-HEER. zie Medimu
GEWEER, 7ie Waven.

GiE3u zie Vultur.
G I T is een uitnemend zwarte minerale Steent"
dk gepoiyft zynde een fraaije glans heeft.
GOOCHELAAR, DUS noemt men zekere menfehert,die door een zonderlinge behendigheit met kaarten,
bekers , nooten-mufcaat, eijeren , geld , of iets
diergelyks zulke fpeelen aanrichten , dat onkundige
aanfeh; uweis het als ietsonmogelyks, of als tovery
aanmerken. Zy plegen hunne inftrumenten in een
•zoogenaamde Goa heitas te hebben. Vete zyn van
gedachten , da*- de Egyptifche Tovenaars ten tydee
van Mozes zodanige Goochelaars geweeft zyn.

GGR. - GYZ. HA A. - HUN. IER.-INF. IPE. ITA. KAL. KER.- KUL LAT. 9t?
GORGEL-PYP. zie Arteria Afpera.

liqueur uit het eene vat of glas in het ander gegoten
word; daarvan worden infufa zulke MedicamanGRAF-LAMPEN, zie Lucefnae Sepulchritles.
ten genaamr , wier kracht door middel van een
GHATIAE , by de Grieken Charites genaamt, Menftruum uit harde ligcharnen getrokken word.
wierden by de oude Dichteren aangemerkt* als drie
IPENBOOM. zie Taxus.
Godinnen; dieze by de negen Zang-godinnen voegITAHAANSCH BOEKHOUDEN, zie Boekhouden,
den. 2y worden van de Nederlandiche Dichteren
drie Bevalligheden genaamt.
GOUD-KLEUR, zie Goud-verwe.

GRAVEEL, zie Steen,

GRAVEEL^STEEN. zie Nephriücm Lapis.
GRIEND noemt men een Rysbofch ofWilgenbofch; en Griend-land, datmet zulke boüchen vervult is.
GYZELAAR. Een Pandsman ; hoedanige van den
Overwinnaar geeifcht worden, om zig van de trouwe en gehoorzaamheit der overwonne volkeren te
verzekeren. Men heeft voorbeelden in de oude gefchiedenirïen , dat ook Vrouwen en Maagden tot
Gyzelaars zyn gegeven , tot meerder verzekering,
om dar in geval van trouweloosheit niet alleen het
leven, maar ook de eerbaarheit dezer Gyularen in
gevaar kwam.

H,

H,

„ J AAGDI^SE. zie Later ta.
HA AIR-BAL. zie Tophus.
HANNA. zie Alcanna.

HASPEL. Alabrum. Girgillus. In 't Franfch 'DeviMr, is een houte, enz, Werktuig , om gefponnen
garen, zyde, enz. op te winden.
HEELMEESTER, zie Chtrurgus.
HELLING. zi s Talm.

K

>ALI SPÏNOSÜM. zie Tragum.

KALK, zie Calx.

KALK BRANDEN. Dit beftaat eigentlyk daar in,dag
de Kalkbrander een langwerpige groeve maakt, naat
proportie en quantiteit der fteenen , die hy meent
te branden ; namentiyk op sommige plaatzen gemeenlyk ó. ellen diep, en 3» ellen breed. In deze
worden de ftenen, welke men tot Kalk meent te
branden, valt op elkander gefchikr, zoo dat ze niet
ligt van elkander koenen fchuiven ,of ongelyk branden. Tot dien einde worden ze met leem beftre
ken; vervolgens vuur daar onder gelegt, en 7. a 8.
dagen in een hevige brand gehouden ; namentiyk
naar de geiiekheit der (leenen , hout, en weder,
tot dat de fk-nen van buiten en van binnen gloeijeiij,
en 9er geen rook of damp meer van komt.
KALMTE, zie Malada,
KERMIS, zie Marktdag*
KEYSTEEN. zie Silex.
Kis TE-MAKER, zie Kafte-maker*
KITTELAAR, zie Clitoris.
KIT TELEN, zie Titillat'to.
KLAP-VLIES, zie Valvula.
KLATER GOUD. zie Ciinquant*

HERBA DYSENTERICA. zie Conyza»

KLAVER-RUPZEN. zie Lucerne, en Media*

HERKOU WEN. zie Kuminatio.

KLECR-MAKER. zie Tailleur,
KLOKJES-WINDEN, zie Convolvuli.
'KONST-KAMER. zie Kunft-cabinet.
KORK-BOOM. zie Suber.
KRAAN, zie Windas.

H I K . zie Lygmos.
H I P P E , zie Snoei-mes

HOEN DEK BE ET. zie Morfus Gallinae.
HOEPEL-ROK. zie Guard-infant e.

KRENGEN noemen de Schippers een Schip opeen
HOF-CYPRUS. zie Abrotanum Femina.
HOM. Lades. ïn 't Franfch, Laitance, is een te- zy halen, om de andere zyde fchoon te maken,
KRUID-NAGEL, zie Caryophyllum.
der merg, gelyk melk, en word in de mannetjes
KRUIS-BOOM. zie Ricinus,
der Viilchen gevonden , gelyk de Kuit in de
KUIT. Ova Pifcium 3 Dus worden "de eijertjes gewyfjes.
naamt, die de wyfkens der VifTchen menigvuldig
HOPPE, zie Upupa.
by zig hebben. Van zommige Viilchen word de
HOROLOGIE. zie Uurwerk,
Kuit ingezouten , en Caviat genaamt.
HOROLOGIE-MAKER. zie Uurwerk-maker.
HOSPITAAL, zie Hofocomwm.

HUNGARICÜS MORBUs. zie Ungaricus Morbm,

L

AT-WER K. Dus noemt men in Bloem» en Vruchttuinen zulke aan muuren, heiningen en palen
ERSCHE WAAKEN; die van daar buiten't land ge- vaftgemaakte Latten, dat ze niet te dicht daar aan
voert worden , beftaan in gezouten Rundvleefch, fluiten, maar zoo veel ruimte tuffen en beiden blyft,
jn Tonnen gepakt, Boter, Ongel, Ofien-enKoei- dat de takjes der vruchtdragende hoornen bekwaam
huiden, Fries en andere Wolle ftoffen.
daar aan konnen vaft gebonden -worden. Onder
IMPOST-BOEK, zie Aeftimium.
dit Lat-werk maakt men een Rabat van i of derdeIKFU-SK». Atobregma , is een ingieting , als een halve voet bresd , waar in aliede" lovs tfeen-oofr,
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als Apricozen , Perziken , Amandelen , Kerfen,
Pruimen , Mifpelen , ook Quee-appelen , Hazelnooten , enz. geplant worden. Men verkieft meeft
anlkc, welker loof dicht groeit , en het Lat-werk
bedekt. Dog zy moeten daar aldernaaft aan ftaan; zoo
nograns, dat ze nog te verre, nog te dicht by elkander geplant worden , om en het Lat-werk behoorlyk te bekleden, en elkander het voedzel van den
grond niet te benemen. De takjes der geplante
boonien worden gebogen, uitgebreid, en met jonge taaje wilgen dus aangebonden, dat ze vlak tegen
de Latten komen te liggen, en dezelve met hunne
bladen bekleden , rot cieraad der Hoven. Het Rabit word met palm bezet, en met allerlei bloemen
bezaait. De groote gangen of paden van Hoven
worden met zoogenaamde Conire-Efpaiien bezet.
Hier toe eebruikt men AalbeF?n, KruisbelTen , Berberiflen, Roozen, hoog groeijende Palm, enz.
LAVAS, zie Levifticum, en Ligufticum.

VyMsLAG zie Epithema.
ONEINDIG Infinitum, word eigentlyk genaamt,.
dat volftrekt gene einden op grenzen heeft; ook
het gene zoo ten opzicht zyner grootheit, veelheid
duurzaamheit, kracht, of eenige andere volmaaktheir, onbepaalt is.^ Zömwylen word Oneindig genomen voor Indefinitum , wiens einden men niet
weet, of niet nodig heeft te weten, zie Infinitum.
ONWEERS-VOGELO zie Petrei,

OOST. Orïens, by de Italianen Levante , by de
Franfchen Oriënt , Efl , betekent (i) dat punt aan
den Horizont , daar de Zon opgaat, als dag en
nacht gelyk is. De Wind , daar van daan waijend e , word genaamt Subfolanus... Apheliotes, OofteLEER-TOUWER. zie Looj&r.
wind. (z) De ganfchs luchtftreek ,* daar de Sterren
LENDEN-VANG. zie Rhachith.
opgaan.
LEPELAAR, zie Platea
OOST-NOORD-OOST is de luchtftreektuffchen Ooft
LID-TE KEN. zie Cicatrix*
en Noord-Ooft. De Wind , die van daar waait s
LIGCHAAM. zie Lyf.
word Caecias genaamt. Ooft-Zuid-Ooft is de luchtLONG. zie Pulmo.
ftreek tutïchen Ooft en Zuid-Ooft; de Wind word
LONG-PVP. zie Arteria Afpera.
LCOT-ERTZEN.. Deze liggen niet diep in de aarde, Eurtti; Vulturnus genaamt.. Ooft ten Noorden is de
en behoeven gene zonderlinge moeite of koffen; luchtftreek tuffchen Ooft erfÖoft-Noord-Ooft ; de
verminderen ook aan alloy , zoo dra als ze in de Wind word Mejo^Caecias genaamt. Ooft ten Zuiden
is de luchtftreek tufkhen Ooft en Ooft-Zuid-Ooft;
lucht komen, zie Plumbum Minerale,
de Wind werd Hyp-Eurus genaamt.
LYFMOKDERS-BREUK. zie Hernia Vteri,
LYNDRAAITER, zie Toitwflager.

L Y Z E I L . In'tFranfch, Bonette, is een klein Zeil,
dat by een flappe wind aan beide de groote Zeilen
van een Schip aangehegt, of neven de Zeilen aan
de groote Zeil-ftangen, om meer: wind te vangen ,
valt gemaakt word,

OVERSPEL, zie Adulteriut»,

Pi

P

ASSEMENT-WERKER. IJat deze Kunft of Ambacht reets zeer oud is*, blykt uit de Heilige
M."
Gefchiedenis van Mozes, Exod. XXVIII. 32. alwaar
van Aarons mantel des Ephods gezegt word, dar
hy een boord rondom hadde. Behalven verfcheide
andere plaatzen meer. Deze Kunft is tegenwoordig
M
AAGDEN-REGAAL. zie Viool-Regaal,
in 't Roomfche Ryk, als mede in Hongarye, TurMAAGDE PALM. *ie Vmca.
kye , Mufcovie ,. Polen , Denemarken , Vrankryk
•MEI-BLOEM, zïe Liiium Convalliutn.
MELANUKUS. DUS word een zekere Vifch met en elders zeer bloeijend. En men verhaalt • onder
een Griekfche n.um genaamt, omdat hy eenzwar- anderen , dat Koning Sigismundus van Polen , era
te vlaV op zvn ilaart heeft. Men noemt hem ook Frederik van Denemarken zelfs deze Kunft uit jiefhebbery geoetfent hebben. De Pafiement-w erkers
Brand braafjem.
hebben een gefchenkt Ambacht, zoo dat hunne GeMOE DER-ZE TZEL. 7?e PeiUrium,
zeilen ge^akkelyk overal op hun Ambacht konnen
MOER-STEEN, zie Mo<-Ae- jieen,
reizen. De jongens leren doorgaans 5. a <5. jaar»
MOOK-XH »-;:D. zie Arih-vpts*
Hun Mceiterftuk is verfcheiden, en telkens op de
MOSSEL LINSE. zie- Cotjcho-t
ecne plaa:s anders , als op de andere. Op zommiMUUK-STYLEN. zie Muur-pilaar <.
ge plaatzen word in 't geheel aeen Meeilerftuk gemaakt. Hun werk beftaat in "allerlei Koorden en
Pafiementep , waar mede de klederen belegt en. verN.
eiert worden. Maar ze werken op een Wevers-geftoelte zittende. De Koorden, die ze maken t zyn
vcr'cheiden, en behalven de franjen, korte,lange,
X *'TER-PEKKEN, zie Pelvis Rcnum,
dunne, dikke, brcede, fma'le, ronde en vierkanN''.*K- zie isjpnss.
te.;, aomwylen met goud en zilver doorwrogte;
3S]-:C::EN* ^Aard.) zie Chmaria Bulbcfa,
ise-

PAT. PAU. PEI. PEK. PEN.-- QUA.
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QUEE-BOOM. Malus Cydonia. Deze zyn tweeder»
nevens allerlei zyden-gewaad , van verfcheide modellen en zoorten ; als fluweel , lang- of kort- lei, wilde en tamme. Beide beminnen een verfchs
haairig , dik of dun , effen en gebloemt , met en vogte grond,
fchubben , ruiten , enz. In het byzonder maken
ze allerlei Zyden-werk tot Liveryen , flede-paarR.
den , trompetten , poft-hoorens , enz. zie Zydenflikker,
AM. zie Artes.

R

PATRYS* zie Veld-hoen.

PATRYS-HONB. zie Staande Hond.
PAUSE. Pofe. Bufe. Dus noemen de Bergwerkers,
wanneer de arbeid niet ordentelyk gefchied, maar
zoo nu en dan met rufichen-poozen; by voorbeeld,
na de middag, of zaterdag. Zomwylen word het
gene op zaterdag gewerkt is, afzonderlyk betaalt;
ten zy het de Catholifchs Bufe is, gelyk de Berglieden
fpreken. zie Buje.
PEILEN. Jauger, zegt den inhoud of grootte van
zekere ligchamen , by voorbeeld, van een vat,
hoop granen, ftuk aarde of muur , enz, meten en
vinden; waartoe men een Virgnla btersomaticay of
Pitho-metrica gebruikt.
PEKEL, zie Murm.

PENNING-STEEN, Lapis-nummalh, Is een (teentje,
dat in Zevenbergen gevonden word , en met zyne
gedaante en trekken op deszelfs vlakte een munt
vertoont. De zoogenaamde Nummulus iutms vulgaris, welke in het Engelfch Graaffchap Gtoceflergzvonden word; en Nummo dï Bonino , die in 't gebied van Verona valt , zyn van dezelve aart , en
konnen infgelyks met dien name genoemt worden,
zit Lenticularis Lapis.
PERS , is een Inftrument , door middel van het
welk het zap of andere materie uit een vrucht, als
olie uijt olyven en amandelen , de moft uit de druiven , enz, uitgeperft ; of zekere Manufacturen ,
die eerft uit de maak komen , om aan dezelve een
betere gedaante en glans te geven, onder de Pers
gebragt, en fterk toegefchroeft worden. Dus per*
fen de Papier-makers het water uit het reets gemaakt
papier. De Boekbinders geven aan de Boeken door
de Pers een goed fatzoen; en konnen dezelve niet
anders „ als in de Pers affnyden. De Kooplieden
hebben ook verfcheide Perjen in hunne huizen, als
vooreerft op hun Kantoor een Brief-pers , om de
Brieven en Pakketten digter zarnen te pakken , en
het port te verligten ; een Waare-pers , aangezien
verfcheide zoorten van waaren, om niet uit haar
fatzoen te komen 8 geduurig in de Pers willen gehouden worden; maar andere door middel van een
Pers ingepakt worden; Van de Boek-drukkers Per f
fen zie op Drukkery.
PETASUS. zie Pileus.

Pis. zie Ur'ma.
POEIJER. zie Pulvis.
P.UIT-AAL. zie 6L»abaal.
PYPE-BOOM» zie Syringa.

Q'
UA&TEL. zie QuakfaL

RECHTE KEEL. zie Simd.

RECUTITI worden Befhedene genaamt , wier
uiterfte voorhuid des vleefches rondom afgefneden
is; gelyk de joden , Muhammedanen, enz. Eertyts ook de Egyptifche Prieiters.
RIEM. Remus, in 't Franfch , Rame 9 is een lang
hout, aan het welk het benedenfte einde, dat in 't
water rykt, plat, maar het hovende, daar de hand
aan geflagen word, rond is. Men gebruikt de Rismen , om allerlei Vaartuigen in r water te doea
voortgaan, By kleine Vaartuigen word een Riem
van maar een Man gevoert; maar op de Gakiien^
worden 3. a 4, Mannen aan een Riem gezet. Misdadigers of Slaven worden aan de Roei-banken gekluiiïerr, om niet te ontvluchten.
RIEMEN noemt men in de Bouwkunde platte en
de kleinfte leden van een ordening , die tuffen en
grootere ledengevoegt worden, om dezelve dies te
meer en duidelyker van elkander te onderfcheiden,
zie Math. Lexic.
RIMPELEN, zie Rmae.
ROEI-BANK. zie Bank.
ROMP. zie Truncus.
.ROOJEN. zie Pellen,
RUSTICUM OPUS. Böere-werk , by de Italianen

Ornament o ruftieo , word by poorten , tuighuizen ,
bruggen, en andere duurzame werken gebruikt, en
van fteenen opgehaalt, die van vooren ganfeh ruw
gelaten, of veelhoekig, "op de wyze van Diamanten gehouwen worden,

S

ABEL ,. is een klein Dier, met een koftelvk vel,
dat in Mufcovie , voornamentlyk in Siberien
op deze navolgende wyze gevangen word : Men
legt het ftrikken of vallen; of men fchiet het v$n
een boom met 'pylen, die voor niet fpitzig zyn s
om het dierbaar vel niet te befchadigen. Met deze
Sabels gefchied een groote Commercie in Mufcovie;
en daar moeten jaarlyks vele duizend ftuks aan 't
Czaarfche Hof gek-vert worden , die naderhand
van den Keizer of Keizerinne van Rusland als ^e»
fchenken uitgedeelt worden, zie Mufcowtfche Waaren,
SALMIAC. zie Sal Ammomacum:

SCHOFT. DUS noemen de Timmerlieden en Metzelaaren , enz. een vierde deel van een dag , narnentJyk drie uuren , in welke ze werken ; gelyk
ze Schoft tyd houden zeggen, als ze voor en na de
middag een half uur uitfeheiden. Daar van daan
Schaften voor ombyten , enz.
ZiZZZ
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Pi8 SCH.-STO.TAL.-TWE.VAR.- VEE.-VOR.WAN.-WIN.ZEE.-ZWY.
SCHUINTE, zie Talm,

t

1

SISARUM PERUVIANUM. zie Battates.

aatuurlyke ligchamen idioot- en fteek-vry meent te
konnen maken.

SLEE-DOORN, zie Acacia Germanica.

VEE-GENEESKUNST, zie Vetermaria.
VEEL-HOEK. zie Polygonum,
VEEL HOEKIG GLAS. zie Polyedrum Vitrum*
VELD,-LOOK. zie Viclonalis.
VELD-PYP. nz Dwers-fluit.

SLOT-REDEN. zie Syllogifmus.
SNYDER. zie Tailleur.
SPELDE, zie Steek-naald.
SPIN. zie Spinnekoppen.

STOFFEN. Deze worden of van enkele Zyde , of
van Wolle en Kemels-haair, of van Wolle en Zyde
gemaakt. De Bereiders der laatftgemelde Stof e worden gezegt uit de Spaanfche Nederlanden ten tyden
der dwingelandy van den Hertog* van Alba> en de
Nederlandfche Inquifitie, zig naarDuitfchiand begeven, en zig aldaar m verfcheide Provinciën verdeelt
te hebben, Waarom ook nog op den huidigen dag
de Kammen, waar mede de Wolle tot allerlei Stoffen gek^mt en gereed gemaakt word , de Spaanfche
oïWalfche Kammen genaamt worden. In Neurenberg is dit Ambacht in pt jaar xóxo. door den P.aad
aldaar met loffelyke Wetten en Ordonnantien voorzien. Men maakt aldaar 3. Hukken van Stoffen tot
een Meeiterftiik; namentlyk een ftuk zoogenaamt
Machaïr , een (tok vierdraat, ende een fiuk Grofgroen. Boven dien worden op verfcheide plaatzcn
nog andere zoorten van Stoffen gemaakt , als Baai,
Kroon-ras ,• Zaai, Heeren-zaai, Droguet, Camelot,
Burrat , enz,

UITSPRONG. Apophygis Superior. Dus noemt men,
in de Bouwkunde een lid van een fchaft, capitee! ,
fries of karn 1 es, dat uit een gedeelte , of gehelen
kring heftaat, en zig onmiddelyk het zy onder,het
zy boven aan een pilaar fluit.
VQRM-SNTDER. zie Form-fnydero

W..

w

ANDLUIS-KRUID. tle Xyris.

W E E G L U I S , In '% Franfch, Punaift, is een Hinkend ongedierte , dat zig veelzins in oude bedfteden onthout f en dm üapenden laftig valt. zie
Prat t ones.
WERK-ZILVER. Dus noemen de E/Jajeurs of Geldproevers het uit allerlei oud gereedfchap zamen g*fmolten Zilver, dat hen gegeven word, om'er eca
proeve op te {tellen.
WILD-ZWYN. zie Zwyn.
WIND-AS, zie Trochlea.

T.
'^jpAuNG. Querqutdula , in 't Franfch Sanelie, is
JL een zoort wflde Endvogels, zynde van twee«ierlei aart, groote en kleine. Beide onthouden
tig m menigte in de Noordfche landen, alwaar ze
ook by troeppen vliegen en zwemmen. De kleine
soort, welke meer tot fpyze gebruikt word , is den
gemenen Endvogel niet ongelyk , hoewel kleiner,
en fmaKelyker, Iaat zig ook wel verduwen. Zyzyn
gemeenlyk blaau w-groen van vlerken , en wit van
borft. Zy hebben veel olie en vliegend zout. Ook
zyn ze een goed middel voor buikpyn , ontdaande uit winden 9 als zy 'er van buiten opgelegt worden,
TELLER. Nitwerator, word in de Cvfferkunft genaamt het bovenlre getal, aantoonende of tellende,
hoe vele delen het Geheel van een gebroken getal
beheW.
TWEE BAK. Pams hls Coïtus. In't Franfch Bifcttït,
word twee- of drie-maal gebakken brood genaamt.
Het fyne, Bifcotin, word van Meel-bloem en Speceryen genaakt ;^ maar het grove Bifcmt doorgaans
op de Schepen gebruikt.
Vo

•...WIND-ZUCHT., zie Tympanias.
WINTER-KONING, zie Kegulm en Trêglcdytss»

jt

EE-NAALDI. zie Acus Marlna.
ZE VEN BLAD. zie Torment'üla,

ZEVEN-BOOM. Sabina. Hier van heeft men twee
zoorren in de hoven. De eene heeft breede takken,
en bladen , byna van kleur , gelyk de balt van Denne-boomen , llyf en ftekelachfig , fterk van reuk,
en fcherp van frnaak; ook alryd groen , maar zonder vrucht. De tweede zoort is deze aan gedaante
gelyk , behalven dat de bladen zoo ftyf, nog ftekelachtig niet zyn. Ook draagt ze bezien, die aan»
vankelyk groen zyn, maar naderhand donker-blauw
worden; van grootte gelyk Jenever-bezien. Bladen
en loof van dezen Boom hebben een openende 9
dun-makende ^en doordringende kragt. Men.gebruikt ze tot bet afzetten der maandftondcn en doo»
de vrucht.
ZIEKTE, zie Morbus.

ZILvE R- s LA NG . Anguis Capmfis Argentem, is ecu
Indiaanfche Slang , die vele regte ft reepen in de
lengte heeft, welke glinfteren, gelyk siftcr,
ZÜJZELING. zie Vertigo.
ZUUR ING. zie A eet o fa.

, AREN, zie Vifcum.
Vi
VAST MAKEN. DUS noemt men een zekere byge-

ZWEMMENDE DORPEN, zie Vliegende
ZWYMELÏNG. zie Vertigo.

"Dorpm,

ZWYN. Sus. Poreus. In 't Franfch , Cochon. Dit
ïovige Toverkunft , waar door men zig m ander* Dier heeft verfcheide namen. Verres is de Btcï, of
on-

ZWY,

ZWY.
ongelubd Varken ; maar Majalis mas een Gelt-varken , dat gelubd is, gelyk Majalis ftmina, een Gelte,^
een gefneden wyfken. Scropha is een Zeuge of
Zog, die Biggen heeft. Porcellus La&ens, een zuigende Big , gelyk een Speen-varken Delicus. Het
wilde Zwyn is zeer grimmig en onvertzaagt; waarom het nu reets met zyne flag-tanden gewapentzynde bezwaarlyk op de vlucht gedreven word. Het
gaat kloekmoedig in de dood , en wederitaat zoo
wel Jagers als honden. Zy gaan by troeppen, en
op de wyze van een kudde, uitgezonden de groote Houwers, die zig alleen onthouden, behalvenin
de Brons-tyd, Dit Zwyn onthoud zig geraeenlyk;
op eenzame en bergachtige plaatzen , ook omtrent
moerarTen, onder eike- en beuke-boomen , ook by
allerlei wild ooft. Het is uiterrnaten fcherp van gehcor. Als 'er em van andere wilde dieren of honden aangetaft word, itaan ze elkander alle by, en
gaan op den gemeenen vyand met de uiterfte verwoedheit los. Als het wilde Zwyn drie jaren bereikt heeft, verlaat het de kudde van anderen, en
woont alleen 9 tot den Brons-tyd. Zy werpen vele
jongen , doorgaans in boichen , alwaar eike- en
beuke-boomen , met wild ooft gevonden word.
Dit gefchied gemeenlyk in April. De Biggen der
wilde Zwynemyn in den begin met roodeen witte
ftreepen omringt ,, dog die met den ouderdom
zwart-bruin worden. De Zeuge verdedigt hare
jongen uit al hare magt; en als ze knort, verbergen zig de Biggen onder de ftruiken en het naafte
loof. Hier fchuilen ze zoo lange , tot dat de oude
wederom een teken geeft, dat ze wederom te voorfchyn mogen komen. De Biggen blyven zoo lange
by de Zeuge , tot dat deze over 't jaar wederom
jongen werpt; als dan blyven ze alleen zamen, en
generen zig zoo goed, als ze konnen. ïn het derde jaar is hare Brons-tyd , en zy worden als dan
eerft bekwaam om te paaren. Zedert dien tyd zyn
%z niet meerfchuw, maai Hellen zig te weer tegen

ï)

E

•!

R

U

filadzydè jp6. ftaat

9ïphare vervolgers. Omtrent St. Maarten begint de
Brons-tyd , duurende 4. a 5. weken , als wanneer
de zwakkere zelfs ^van de fterkere vervolgt worden. Zy zyn zoo frerk , dat ze een menfeh of wild
beeft met een flag. doden konnan. Zy komen met
alle hare tanden ter Wereld. Die vier worden eigentlyk hare wapenen genaamt, met de onderftö
van welke zy op het allerfchadelykfte konnen kwetzen. Zy leven 20, 25. tot 30. jaren» Het Zwyn
maakt zyn fpoor grooter en meer geflooten , als
de Zeuge , die voornamentlyk als ze met jongen
is , de klaauwen verder uitfplyten , en anderzins
een fmal rpoor maakt. Aan het woelen en wroeten kan men van de grootte der fnuit oordelen; en
aan de moeraden en ft aan de wateren , in welke
zig het Zwyn wentelt, gelyk ook aan de boomen,
aan welke het zig uit d:-. wenrclinge gekomen zynde wryft, oordeelt men van zyne hoogte. De Jagers beloeren ze op de boom en naby hunne ge»
woone legers, en doorfchieten z e ; of ze worden
met netten en paaien omringt , en of uit een
fchutzel , of van een wagen gevelt ,.of ook met
geharnalle Doggen gehetit Dog dit Jaatüe is het
gevaarlykfte ; want als het Zwyn van de honden
dm is woedende gemaakt , loopt het op den naaften Jager ï®$f die het of met zyn Zwyn-fpriet behendig moet treffen, of zoo hy mift , plotzelyk op
zyn aangezigt ter aarde nedervallen ; als wanneet'
hy ten miniten van het verwoed Zwyn word overlopen , ten zy hem anderen op itaande voet
ontzetten., Voorts is de Wilde-zwyne-jagd gelyk
die der Herten; alleenlyk moeten buiten de paaien
en netten Mannen geltelt worden ; om te beletten , dat de Zwymn dezelve niet omwroeten en
overhoop werpen. Dog deze Jagd moet omtrent
St. Maarten aangeftelt worden , als wanneer de
Wilde Zwymn van de Eikelen en allerlei hout-ooft
doorvoed en vet zyn, Naderhand worden ze we*-;
derom magen
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